K.S.K. De Jeugd Lovendegem

DE ALL-TIME KLASSIEKERS !

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT !

Beste speler, trainer, bestuurslid, ouders, sympathisant,
Zoals jullie beslist weten, proberen wij via allerlei acties en activiteiten de nodige fondsen te verzamelen om
ons jeugdbudget rond te krijgen. Je begrijpt beslist dat wij dit niet alleen kunnen en dat we jullie steun en
inzet ten volle nodig hebben.
Gelieve even aan te kloppen bij familie, vrienden, buren, kennissen en hen te overtuigen onze club te
steunen door de aankoop van truffels, marsepein en/of neuzekes in voorverkoop.
Bij deze brief is een lijst gevoegd waarop je zelf kan bijhouden wie er wat heeft gekocht.

Gelieve onderstaande strook in te vullen en samen met het geld af te geven aan je afgevaardigde
of iemand van het jeugdbestuur en dit ten laatste op zaterdag 11 november 2017.
De truffels worden geleverd vanaf zaterdag 2 december 2017.
Elke speler ontvangt 1 drankbonnetje per 2 kg verkochte truffels, marsepein en/of neuzekes.

Succes en alvast een heel grote dank je wel vanwege het jeugdbestuur !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam (speler):
Product
200 g neuzekes
200 g truffels
250 g marsepein
400 g truffels
800 g truffels
Totaal
Aantal bonnetjes (1 per 2 kg)

Aantal

Categorie: U
Prijs
Totaalbedrag
€ 6
€
€ 6
€
€ 6
€
€ 8
€
€ 14
€
kg €
bonnetjes

Meer info: www.ksklovendegem.be

VERKOPER: ……………………………………………………….
Schrijf hieronder alles zo nauwkeurig mogelijk op, zodat je weet wat je aan wie verkocht hebt !
Onderaan maak je het totaal van je aantal verkochte truffels, marsepein en/of neuzekes en het ontvangen
bedrag. Dit blad hou je goed bij om na de levering je verkochte lekkers te kunnen afgeven.
Naam

Marsepein 250 g (6€)

TOTAAL

Neuzekes 200 g (6€)

200 g
(€ 6)

Truffels
400 g
(€ 8)

Bedrag
800 g
(€ 14)

Betaald

