VC Lennik Dames
Wafelverkoop

Beste speelster,
Beste ouders,
2017 is pas gestart, de wafelverkoop van VC Lennik Dames komt er dan ook aan.
Vorig jaar verkochten jullie 1.565 dozen, met jullie hulp doen we dit jaar nog beter. We kiezen opnieuw voor de
lekkere ambachtelijke dagverse vanillewafels met of zonder chocolade. Ook dit jaar voegen we een assortiment
frangipane toe, maar niet langer individueel verpakt. De leverancier verzekert ons dat dit de enige échte
ambachtelijke wafels zijn en dat deze niet te koop zijn in de kleinhandel wat de kwaliteit verzekert.
De verkoopprijzen (per doos):
• Vanillewafels
+/- 25 stuks
€ 5.00
• Vanillewafels met chocolade
+/- 25 stuks
€ 6.00
• Frangipane
700 gram, los verpakt( niet zoals vorig jaar)
€ 6.00
Zoals vorige jaren proberen we opnieuw alles te verkopen via bestellingen, daarom verwachten we dat elke speelster
tenminste 10 dozen verkoopt. De resterende dozen zullen door de speelsters huis aan huis verkocht worden.
Ook dit jaar voorzien we een aantal mooie prijzen voor de beste verkopers:
• De 3 jeugdspeelsters die de meeste dozen verkopen, ontvangen een aankoopbon
• De 2 seniorspeelsters die de meeste dozen verkopen, worden beloond met een bongobon ‘weekend uit de
duizend’ en ‘verwenweekend voor 2’
De bestelling kan je plaatsen door onderstaande ingevulde strook samen met gepast geld te overhandigen aan de
train(st)er graag vóór 21 januari 2017 of te mailen naar magda.vancutsem@vclennikdames.be. Deze datum is
bepalend om een idee te hebben van de volumes, er kunnen daarna nog wel 2 weken wafels bijbesteld worden.
De bestelde wafels worden begin februari geleverd.

VC Lennik Dames rekent op jullie!
Wij danken jullie nu reeds voor de steun en inzet!
Het Bestuur

Naam : …………………………………………………………………… Ploeg : …………………….
Bestelling

…… Dozen vanillewafels

x € 5,00

€ ………

…… Dozen vanillewafels met chocolade x € 6,00

€ ………

…… Dozen frangipane

€ ………

x € 6,00

Totaal
€ ………
Geef deze strook en het gepaste bedrag aan de train(st)er graag vóór 21 januari 2017
of mail naar magda.vancutsem@vclennikdames.be en betaal op BE30 0682 4504 9511.

