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         Mechelen, oktober 2022 

Beste ouders en leden,  

 

Ook dit jaar houden we opnieuw een verkoop van allerlei lekkers. Perfect op tijd voor de feestdagen 

die er aan komen ! 

De opbrengst van deze actie wordt integraal gebruikt voor de werking van onze gymclub. 

 

Bestelbriefjes : hoe ga je tewerk ? 
 

Deel 1: dit hou je zelf bij zodat je achteraf weet wat je voor wie besteld hebt. 

Deel 2: geef je af aan de koper zodat deze weet wat hij bij jou besteld heeft. 

 

▪ Vul voor elke bestelling de twee strookjes in en ontvang meteen het geld bij de koper. 

▪ Als je klaar bent met je verkoop , vul dan de strook hieronder in met de totalen en geef af aan 

je trainer ten laatste 27 november 2022. 

 

Afhalen van je bestelling : je komt zelf je hele bestelling afhalen op : 

 

zaterdag 17 december , tussen 10u00 en 15u00 
op de “extra parking” van het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker,  

Spuibeekstraat, 2800 Mechelen 

Je bezorgt vervolgens zo snel mogelijk de bestelling aan je kopers. 

 

Beloning voor TOP verkopers 
Verkoop je 30 stuks dan krijg je een Mechelbon van 10 euro en vanaf 50 dozen 2 bonnen … 
Die kan je gebruiken in heel wat winkels, restaurants, cinema  … https://shoppenin.mechelen.be/mechelenbon/deelnemers 
 

Maak er een reuze verkoop van en alvast heel veel dank voor jullie inzet! 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deze strook afgeven aan je trainer samen met het geld ten laatste 

zondag 27 november 2022 

 
Jouw naam en voornaam :………………………………………………………………………………….. 

Je groep/zaal/trainer : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Carré confituur  …….. x € 8,00 = € 

Wafels vanille …….. x € 7,00 = € 

Wafels chocolade …….. x € 7,00 = € 

Zeevruchten …….. x € 6,00 = € 

Cacao truffels chocolade …….. x € 6,00 = € 

 

Totaal bedrag = € 
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