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WAFELVERKOOP
Sponsoring Zwemstage 2016 Wedstrijdzwemmers SVAZ
Beste zwemmers,
Beste ouders,
Beste SVAZ-leden,
De zomerstage voor de wedstrijdzwemmers is hun laatste voorbereiding op de Belgische Kampioenschappen en het
Zomercriterium in juli. Om de kosten van deze stage gedeeltelijk te sponsoren, organiseren wij ook dit jaar een
wafelverkoop.
We rekenen hierbij op de steun van alle SVAZ zwemmers en leden, en verwachten natuurlijk een extra inspanning van de
wedstrijdzwemmers zelf, zeker diegene die gaan deelnemen aan de zomerstage.
Aan de hand van bijgevoegde strookjes kan u de bestelling van familie, vrienden, buren, enz. noteren. Het rechtse gedeelte
laat u bij de koper, als bewijs van betaling. Het linkse gedeelte bewaart u, zodat u, vanaf 16 april 2016 de bestelde wafels
kan gaan ronddragen.
Dit jaar hebben wij voor het volgende assortiment gekozen
Vanille- of chocolade wafeltjes --------------------------------------------------------------------Frangipanes --------------------------------------------------------------------------------------------Krokante Parijse botergaletten --------------------------------------------------------------------Carré confituur ----------------------------------------------------------------------------------------Assortiment Mix (vanille- en chocoladewafels,frangipanes,carré confituren)------------

5€/doos van 700g
7€/doos van 700g
7€/doos van 700g
7€/doos van 700g
7€/doos van 700g

Het totaal van alle bestellingen, plus uw eigen bestelling natuurlijk, noteert u op onderstaande strook, die u samen met het
totaal bedrag (in gesloten omslag met naam) afgeeft aan de trainer van uw dochter/zoon, ten laatste op vrijdag 8 april 2016
voor de stagegangers(paasvakantie) en maandag 11 april 2016 voor de overige leden.
Goede verkopers worden beloond met één gratis doos vanillewafels per 10 verkochte dozen.
De wafeltjes kunnen afgehaald worden aan de ingang van het zwembad op
Vrijdagavond 15 april 2016 van 18.00u tem 19.30u (grote bestellingen)
Of zaterdagochtend 16 april 2016 van 8.00u tem 10.30u.
Na de zaterdagochtend training verwachten wij alle wedstrijdzwemmers om, via een huis-aan-huis verkoop in Aartselaar,
het aantal verkochte dozen naar een nieuw record te brengen.
In naam van alle wedstrijdzwemmers danken wij u bij voorbaat voor de steun en medewerking.
Heidi Vaganée & Tim Marichal (ouders van Yassin, Seppe en Jarno)
Tel.:
0497 43 43 42
email:
tim.marichal@telenet.be
Leentje De Meester & Michael Ravelingien (ouders van Kato, Lana en Tibe)
Tel.:
0495 44 03 21
email:
leentje.de.meester@telenet.be
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:..............................................................................
Bestelt

..........dozen Vanille wafels
..........dozen Chocolade wafels
..........dozen Frangipanes
..........dozen Botergaletten
..........dozen Carré confituur
..........dozen Assortiment Mix

En betaalt hierbij:

@ 5 € =..........…€
@ 5 € =..........…€
@ 7 € =..........…€
@ 7 € =..........…€
@ 7 € =..........…€
@ 7 € =..........…€

Totaal: ………..........…..€

Af te halen op 15 april 2016 aan de ingang van het zwembad te Aartselaar

(+..... gratis dozen)

