Pralineverkoop 2018
KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE

Beste judoka’s, ouders en sympathisanten,
Naar jaarlijkse traditie, organiseren we een verkoopsactiviteit om geld in te zamelen voor de clubkas. De opbrengst
wordt integraal gebruikt voor allerlei clubuitgaven, bv onderhoud van ons clublokaal, inrichting nieuwe oefenzaal,
kindernamiddag, … .
De pralineverkoop van het voorbije jaar was een succes. We gaan dus weer deze handgemaakte pralines van de
allerbeste chocolade, gemaakt door chocolatier “De Nayer”, aanbieden in een mooie geschenkdoos.
Met het eindejaar voor de deur, is het een mooie gelegenheid om de feestelijke dozen aan te kopen en die dan later
als smakelijk geschenk te doneren.
De 3 personen met de grootste verkoop worden beloond met een waardebon van respectievelijk 30€, 20€ en 10€.
Deze actie gaat door vanaf 1 november 2018 tot en met 5 december 2018.
Wij bieden u aan:

Doos pralines (250g) à € 6,00

Doos pralines (500g) à € 12,00

Op 14 december zijn de bestellingen in de club. U kan deze dan meenemen naar huis, zodat ze kunnen geleverd
worden aan de kopers.
Voor een vlot verloop en om misverstanden te vermijden, vragen wij uw aandacht voor volgende puntjes:
 Uw bestelformulier kan voor of achter een training in de club worden afgegeven aan het bureau.
 Bestelformulier(en) geeft u samen met het geld af. Dit bestelformulier krijgt u samen met uw
bestelling terug.
 Gebruik uitsluitend dit bestelformulier (in de club verdeeld op de achterzijde van deze brief) en geen
zelfgeschreven briefjes. U kan altijd extra formulieren verkrijgen aan het bureau.
 Uiterste besteldatum: woensdag 5 december 2018
Mogen wij ook deze keer opnieuw op uw massale steun rekenen?
Alvast hartelijk dank,
Het bestuur van de Koninklijke Judoclub Zelzate

PRALINEVERKOOP 2018
KONINKLIJKE JUDOCLUB ZELZATE
Verkoper: …………………………………………………………………..………………………………………………………
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