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Beste ouders, supporters, sympathisanten,

Meer dan 50 jaar zijn wij al bezig met ervoor te zorgen dat al onze jeugd

hebben. We organiseren verschillende activiteiten om ervoor te zorgen dat iedere speler een 

degelijke opleiding en begeleiding 

dan ook een kwaliteitslabel gekregen voor zijn goede jeugdwerking.

Om onze jeugd ook eens in de bloemetjes te zetten en omdat we uit ervaring weten dat ieder kind 

graag wafeltjes eet hebben we er dan ook voor gekozen om wafels te verkop

De opbrengst van onze wafelverkoop gaat 

duiveltjes terrein). 

Om alles op een zo vlot mogelijke manier 

te vullen zodat wij weten welke soort wafeltjes u graag wil hebben.

Vandaag krijgt uw zoon/dochter 

Het bovenste strookje is bestemd voor de koper en het onderste strookje brengt u terug mee met 

het geld. De uiterste besteldatum is 

De levering van de wafeltjes zal gebeuren de 3

Alvast bedankt voor uw steun. 

Jeugdwerking KVC Langdorp 

Naam + voornaam : ................................................................

vader/moeder van  .................................................................    (naam + voornaam

speler ploeg KVC Langdorp (omcirkel wat van toepassing is)  U6  

U17  –  Res  –  A  -  B 

Vanille wafels :                       __  x 6 euro =   ___  euro

Chocolade wafels :                        __  x 6 euro =   ___ euro                  

Frangipane :   __  x  6 euro =   ___ euro

  Totaal :                                           ___ euro

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

Bestelstrook gelieve deze in druk letters in te vullen en samen met het geld te bezorgen aan de 

trainer, afgevaardigde of jeugdcoördinator.

Naam + voornaam : ................................................................

vader/moeder van  .................................................................    (naam + voornaam

speler ploeg KVC Langdorp (omcirkel wat van toepassing is)  U6  

U17  –  Res  –  A  -  B 

Vanille wafels :                       __  x 6 euro =   ___  euro

Chocolade wafels :                        __  x 6 euro =   ___ euro                                       

Frangipane :   __  x  6 euro =   ___ euro

  Totaal :                                           ___ euro

    

 

supporters, sympathisanten, 

Meer dan 50 jaar zijn wij al bezig met ervoor te zorgen dat al onze jeugdspelers het naar hun zin 

verschillende activiteiten om ervoor te zorgen dat iedere speler een 

en begeleiding krijgt door bekwame trainers en afgevaardigden

dan ook een kwaliteitslabel gekregen voor zijn goede jeugdwerking. 

ns in de bloemetjes te zetten en omdat we uit ervaring weten dat ieder kind 

graag wafeltjes eet hebben we er dan ook voor gekozen om wafels te verkopen. 

verkoop gaat projecten voor de jeugd (zandbak keepers training 

Om alles op een zo vlot mogelijke manier bij u te bezorgen vragen wij u de onderstaande strookjes in 

te vullen zodat wij weten welke soort wafeltjes u graag wil hebben. 

 deze brief mee met de bijbehorende bestelformulieren.

Het bovenste strookje is bestemd voor de koper en het onderste strookje brengt u terug mee met 

De uiterste besteldatum is 11 november 2018. 

gebeuren de 3
de

 week van november 2018. 

Naam + voornaam : ................................................................ 

vader/moeder van  .................................................................    (naam + voornaam

p (omcirkel wat van toepassing is)  U6  -  U7   -  U8  -  U10  

__  x 6 euro =   ___  euro 

Chocolade wafels :                        __  x 6 euro =   ___ euro                                        

__  x  6 euro =   ___ euro 

Totaal :                                           ___ euro  Copij koper

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

Bestelstrook gelieve deze in druk letters in te vullen en samen met het geld te bezorgen aan de 

trainer, afgevaardigde of jeugdcoördinator. 

Naam + voornaam : ................................................................ 

an  .................................................................    (naam + voornaam

speler ploeg KVC Langdorp (omcirkel wat van toepassing is)  U6  -  U7   -  U8  -  U10  

__  x 6 euro =   ___  euro 

Chocolade wafels :                        __  x 6 euro =   ___ euro                                        

__  x  6 euro =   ___ euro 

Totaal :                                           ___ euro  Copij KVC Langdorp

 

het naar hun zin 

verschillende activiteiten om ervoor te zorgen dat iedere speler een 

en afgevaardigden. Onze club heeft 

ns in de bloemetjes te zetten en omdat we uit ervaring weten dat ieder kind 

 

(zandbak keepers training – afdak 

ij u te bezorgen vragen wij u de onderstaande strookjes in 

lformulieren. 

Het bovenste strookje is bestemd voor de koper en het onderste strookje brengt u terug mee met 

vader/moeder van  .................................................................    (naam + voornaam speler) 

U10  -  U11  -  U13 -  

Copij koper   

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

Bestelstrook gelieve deze in druk letters in te vullen en samen met het geld te bezorgen aan de 

an  .................................................................    (naam + voornaam speler) 

U10  -  U11  -  U13 -  

VC Langdorp 


