info vlaaienslag
zaterdag 23 maart 2019
Crescendo Turnsport Kalmthout vzw
Ertbrandstraat 62
B-2950 Kapellen

www.crescendoturnsport.be
info@crescendoturnsport.be

Beste ouders, leden,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij weer een vlaaienslag en dit op zaterdag 23 maart 2019.
De traditie is dat wij gemotiveerde verkopers/sters belonen.
• zij die 15 vlaaien/wafels verkopen, hebben recht op een rugzak met logo van crescendo
(deze zal enkel verkrijgbaar zijn door de vlaaienverkoop) OF
• zij die 15 vlaaien/wafels verkopen, hebben recht op een T-shirt of topje met naam en logo
(deze kunnen ook nog aangekocht worden achteraf, net zoals de vesten)
• zij die 30 vlaaien/wafels of meer verkopen, hebben recht op een vest met naam en logo
Er zal een pasdag komen voor de kleren, datum en uur hiervoor volgen nog.
Model van rugzak kan afhankelijk van beschikbaarheid afwijken van afbeelding.
Paar praktische punten:
•
•
•
•
•

Zorg dat ALLES op je strookje is ingevuld!
Indien de mensen hun aankopen zelf komen afhalen, gelieve er dan eveneens voor te zorgen dat dit duidelijk en
volledig ingevuld wordt!
Als jullie je eigen verkochte vlaaien gaan ronddelen, wat heel gemakkelijk is voor ons, meld dit dan ook duidelijk
op je brief!
Heb je een rugzak, T-shirt of vest verdiend ,vul dan hieronder het strookje in en geef het af aan je trainer.
Deadline is 11 maart, maar probeer zoveel mogelijk af te geven voor de krokusvakantie !!

!!!! NAAM, TELEFOONNUMMER, ADRES CORRECT EN VOLLEDIG INVULLEN AUB !!!!
!!!! BESTELLING BINNENBRENGEN TEN LAATSTE OP maandag 11 maart 2019 !!!!
Wij bedanken jullie alvast voor jullie steun !
Sportieve groeten
Het bestuur
Omdat onze lesgevers nodig zijn bij de bedeling van de vlaaien en wafels zal er geen les zijn op
zaterdag 23 maart!! Enkel de les ‘Bewegen op Maat’ zal wel doorgaan.
Heb je nog bestelformulieren nodig: deze kan je steeds in de les bekomen of zelf via onze website
afprinten

Ik……………………………………………………………………………………………..(naam gymnast) ……………………………………………(naam groep)
Heb …………..(aantal) vlaaien en/ of wafels verkocht in totaal …………………..€ en heb recht op :
15 stuks

Rood

Blauw

Ik bestel een rugzak
Lichtgroen

15 stuks

15 stuks

rood

lichtgroen

blauw
Ik bestel
een T-shirt

Ik bestel
een topje

30 stuks

Ik bestel
een vest

