Wat te doen :
 12 mei : IR Aalter ; Kunststofbaan, Gemeentelijk Sportcentrum,
Lindestraat, Aalter; Aanvang wedstrijd : 14u.

Alle nodige info per wedstrijd vind je op : http://jong.kasvo.be/

Super dikke proficiat aan alle meisjes en
jongens die deelnamen aan de BVV !!
Beide groepen gaan naar de Finale !!

Traditiegetrouw zijn we er terug met onze tweejaarlijkse REUZE “KOEKENVERKOOP”.
Voor de koekenverkoop hebben we gekozen voor volgende formule:




Wafelmix (700g) bestaande uit suikerwafels, chocoladesuikerwafels, vanillewafels
en choco vanillewafels
Confituurgebakjes (800g)
Frangipanne” - amandelgebakjes (800g)

€7
€7
€7

Jullie moeten die koekjes natuurlijk niet voor niets verkopen.
Per 10 dozen die je verkoopt, krijg je 1 doos GRATIS !!!
Maar dat is niet alles … en wordt het pas echt leuk voor jullie

.

Aan de koekjesverkoop is ook een wedstrijd verbonden.
Op het einde van de verkoop (eind mei – of bij einde voorraad) zal er een mooie prijs zijn voor de 6
groepen die de meeste dozen koeken verkocht hebben.
1° prijs : 6 bioscooptickets Kinepolis
2° prijs : 4 bioscooptickets Kinepolis
3° en 4° prijs : 3 bioscooptickets Kinepolis
5° en 6° prijs : 2 bioscooptickets Kinepolis

VEEL SUCCES & VEEL PLEZIER bij de “REUZE KOEKENVERKOOP”

1. Bestellen dozen koeken zolang de voorraad strekt.
 De koeken kunnen via het onderstaande bestelformulier gereserveerd worden vanaf
woensdag 2 mei 2018. Geef dit af aan je trainer of iemand van de werkgroep jeugd.
2. Afhalen/kopen dozen koeken zolang de voorraad strekt.
 Voor degene die deelnemen aan de wedstrijd kunnen de koeken afgehaald en
betaald worden in de kantine bij iemand van de werkgroep jeugd op:
 alle woensdagen in mei: tussen 18u en 19u30
 alle vrijdagen in mei tussen 18u en 19u30
 na afspraak met iemand van de werkgroep.
3. Klassement
 Voor het klassement worden enkel de verkochte (=betaalde)
dozen in aanmerking genomen.
4. Prijsuitreiking
 De beste verkopers zullen via de website bekend gemaakt worden na het einde
wedstrijd worden. De verantwoordelijke van de groep krijgt hier ook een mailtje van
en kan de tickets afhalen bij iemand van de werkgroep jeugd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTELFORMULIER KOEKENVERKOOP JONGKASVO 2018
Groepsnaam: …………………………………………………………………………… besteller : ………………………….…………….
Alleen in te vullen bij een eerste bestelling van de groep:
verantwoordelijke groep: ……………………………………………………
email : ………………………………………………………………………..…………
paswoord: ……………………………………………………….……………………
Aantal

Afgehaald

dozen

door*

Confituurtjes
Frangipanes
Wafels
* in te vullen bij afhaling of betaling

Betaald door*

Gratis* (alleen na betaling)

