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Wafel- en truffelverkoop
Beste leden en ouders,

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit jaar een wafel- en truffelverkoop.
Eind vorig jaar hebben we een nieuw dak op onze dojo kunnen laten plaatsen welk gedeeltelijk
gefinancierd werd met de opbrengst van de verkopen van de vorige jaren. Jullie merken dat de
opbrengst volledig naar de werking van onze club gaat.
Wat hebben we jullie te bieden?
- Wafels (doos vanille / chocolade)
- Truffels (melkchocolade of wit)
- Frangipane (doos 12 stuks afzonderlijk verpakt).
Dit kunnen jullie dan zoveel mogelijk verkopen aan jullie vrienden, buren en familie.
De leden krijgen, indien nodig, na de training nog bestelbriefjes mee waarop de bestellingen kunnen
worden genoteerd. Uiterlijk op maandag 25 april 2022 moeten de bestellingen, met het gepaste
bedrag, afgegeven worden aan de trainer of iemand van het bestuur. Vanaf woensdag 4 mei 2022
kunnen de bestellingen tijdens de trainingen afgehaald worden.
Om iedereen te stimuleren om zoveel mogelijk bestellingen binnen te brengen, hangt er een prijs aan
vast. Per 10 verkochte producten (wafels, truffels en/of frangipane ), krijg je er een doos vanillewafels
zo maar bovenop.
We hopen dat u onze verkoop van harte ondersteunt!
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Totaalbestelbon
In onderstaande tabel kan je de totalen van jouw verkoop opgeven.
Geef dit blad ten laatste op maandag 25 april 2022 af bij uw trainer of bestuurslid samen met het geld
in een gesloten omslag voorzien van uw naam en voornaam en het totaalbedrag van uw verkoop.
De bestelbriefjes blijven bij de verkoper.
Extra bestelbriefjes zijn te downloaden via onze website of via de facebook groep van Fudoshin

Naam verkoper : ……………………………………………………………………….
Groep: ………………………………………………………..

Artikel

Verpakking

Prijs

Wafels vanille

700 gr

€ 6,00

Wafels chocolade 700 gr

€ 6,00

Truffels melk

250 gr

€ 6,00

Truffels wit

250 gr

€ 6,00

Frangipane

12 st.

€ 6,00

Totaal aantal

Totaal bedrag

Totaal bedrag

Alvast enorm bedankt voor je inspanningen en we wensen je veel succes met je verkoop.
Denk er aan: per 10 verkochte producten krijg je een doos vanillewafels gratis.
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