Enkele praktische afspraken:
•
•
•
•
•

•

De koekjesverkoop zelf loopt van 15 oktober tot en met 8 november 2020.
Ieder lid zal een formulier ontvangen waarop hij/zij zijn eventuele bestellingen kan noteren.
Het ingevulde formulier kan afgegeven worden tot 8 november bij een bestuurslid of trainer.
De betaling verloopt bij voorkeur via overschrijving; cash betalingen zijn ook toegelaten.
De verkochte koekjes kunnen afgehaald worden op volgende tijdstippen:
o Zaterdag 21 november vanaf 10.00 uur in ’t Sok te Kachtem
o Zondag 22 november vanaf 10.00 uur in de sporthal van Izegem
o Woensdag 25 november vanaf 14.30 uur in ’t Sok te Kachtem
o Woensdag 25 november vanaf 19.30 uur in de sporthal van Izegem
o Woensdag 2 december vanaf 19.30 uur in de sporthal van Izegem
Er zijn mooie prijzen voorzien voor de 3 beste verkopers onder de jeugdspelers (wie voor het
meeste geld verkocht heeft)

Wij hopen alvast op jullie steun!
Bestellen kan door
- onderstaand strookje af te geven aan een trainer of iemand van het bestuur.
De bestelling moet ten laatste doorgegeven worden op zondag 8 november!
Betaling dient op voorhand te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE75 9544 1453
0151 met vermelding van koekjes + naam. Cash betalingen zijn mogelijk bij afhaling.
Bij eventuele vragen kan je altijd terecht bij Jurgen Lefere 0477/605127 – jurgenlefere77@gmail.com

Bij deze wensen wij volgende bestelling door te geven:
Soort

Aantal

Prijs/doos

 Confituurkoekjes – APRI’CO (800 gr)

……………………

6 euro

 Frangipankoekjes (840 gr)

……………………

6 euro

……………………

6 euro

……………………

6 euro

 Assortiment koffie (820 gr)

……………………

7 euro

 Brownies Handy box (600 gr)

……………………

7euro

 Artisanale Wafels met vanillesmaak
(800 gr)
 Duo Zweedse Haverkoekjes met
chocolade (600 gr)

TOTAAL

Totale prijs

= …………...euro

Naam

………………….…………………………………………………………

Straat + nr.

………………….…………………………………………………………

Postcode + stad

………………….…………………………………………………………

Exemplaar voor IZBA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soort

Aantal

Prijs/doos

 Confituurkoekjes – APRI’CO (800 gr)

……………………

6 euro

 Frangipankoekjes (840 gr)

……………………

6 euro

……………………

6 euro

……………………

6 euro

 Assortiment koffie (820 gr)

……………………

7 euro

 Brownies Handy box (600 gr)

……………………

7 euro

 Artisanale Wafels met vanillesmaak
(800 gr)
 Duo Zweedse Haverkoekjes met
chocolade (600 gr)

TOTAAL

Totale prijs

= …………...euro

Naam

………………….…………………………………………………………

Straat + nr.

………………….…………………………………………………………

Postcode + stad

………………….…………………………………………………………

Exemplaar voor lid

Verkocht Aan

TOTAAL
#Brownies

#Assortiment

#Haverkoekjes

#Wafels

#Frangipane

#Confituur

Exemplaar voor verkoper
Te Betalen
Betaald?

