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Beste ouders, leden,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij weer een vlaaienslag. Dit jaar gaat deze door op zaterdag 21 maart.
Omdat onze lesgevers helpen bij de bedeling van de vlaaien/wafels, zal er deze dag geen les zijn.
Enkel de les bewegen op maat zal doorgaan!
Enkele praktische punten:
Voor het afhalen/leveren van de vlaaien/wafels zijn er 2 mogelijkheden:
1) met de klassieke bestelstrookjes zoals de vorige jaren: de klant geeft aan dat hij de bestelling komt
afhalen op Kadrie of dat hij de bestelling thuis wil laten leveren. De verkoper geeft alle strookjes af.
2) NIEUW: met een bestelformulier voor de verkopers die alles zelf gaan leveren bij de klanten: alle
bestellingen worden samen gezet op één formulier. De verkoper komt alle bestellingen afhalen op
Kadrie tussen 9u en 11u30.
-

Zorg dat ALLES op je strookjes of bestelformulier duidelijk en volledig is ingevuld!
Heb je nog bestelformulieren nodig? Deze kan je steeds in de les bekomen of zelf via onze website
afprinten.
Bestellingen ten laatste binnenbrengen op zaterdag 7 maart 2020!

Verder willen we hierbij ook nog een warme oproep doen voor helpers voor het bedelen van de bestellingen.
Je kan ons mailen op ons gekend e-mail adres indien je enkele uurtjes kan vrijmaken.
Het is de traditie dat wij gemotiveerde verkopers/ verkoopsters belonen.
- Zij die 5 vlaaien/wafels verkopen, hebben recht op een katoenen draagtas.
- Zij die 15 vlaaien/wafels verkopen, hebben recht op een T-shirt of topje met naam en logo.
- Zij die 30 vlaaien/wafels of meer verkopen, hebben recht op een vest met naam en logo.
Er zal een dag komen voor het passen van de kledij. Datum en uur hiervoor volgen nog.
Heb je een katoenen draagtas, T-shirt, topje of vest verdiend? Vul dan onderstaand strookje in en
bezorg het aan je trainer.
Wij bedanken jullie alvast voor jullie steun!
Sportieve groeten,
Het bestuur

Ik …………………………………………………………………… (naam) ……………………………………………………….……. (groep)
heb ………..…. (aantal) vlaaien/wafels verkocht. Ik heb recht op:

5 stuks verkocht
⃝ Katoenen tas
ROOS – LICHTBLAUW –
LIMEGROEN - ROOD

15 stuks verkocht
⃝ T-shirt

⃝ Topje

30 stuks verkocht
⃝ Vest

