Paaseitjes!
BBC Glory Bazel organiseert in maart opnieuw een grote Paaseierenverkoop.
Een overheerlijke pralinévulling, omhuld met witte, melk- en pure chocolade: € 5/zakje van 250g!
Dat is een echte buitenkans, waar zelfs de Paashaas niet tegenop kan
Deel 1 is de voorverkoop, die wordt afgesloten op vrijdag 20 maart.
Op het bestelformulier hieronder hou je voor jezelf bij wie hoeveel zakjes bestelde. Op het onderste
strookje vul je je gegevens in, en het totaal aantal zakjes en dit geef je af aan je
ploegverantwoordelijke of coach (ten laatste 20 maart 2020).
Het geld geef je mee af, of schrijf je over naar: BE17 7390 1782 0921 met als mededeling “pasen +
naam + ploeg + aantal zakjes”.
Deel 2 is de huis-aan-huisverkoop.
Op zondag 29 maart om 8:30 verwachten we ALLE spelers in onze sporthal. Vertrek voorzien om 9
uur
! Als je toch niet kan, verwittig dan even jouw coach of ploegverantwoordelijke, dit ook ten laatste
20 maart ! Op deze manier kunnen wij op voorhand voldoende zakjes bestellen en kunnen we ook
de routes op elkaar afstemmen.
We gaan een uurtje of drie in groepjes op stap in de ruime omgeving van de sporthal. Voor de
kleinste spelers vragen we ook enkele vrijwillige ouders mee.
Aan het einde van de middag kan je je bestelling van de voorverkoop meenemen.
En we verbinden er deze keer ook een mooie wedstrijd aan!
Per vijf in voorverkoop verkochte zakjes, krijg je als speler ook een tombolalotje mee.
Op woensdag 1 april worden door een onschuldige kinderhand 5 tombolalotjes getrokken.
De winnende spelers worden voor hun inspanningen beloond met fantástische prijzen !!!
De opbrengst van deze actie is voor onze club essentieel om alle spelers optimaal te kunnen
ondersteunen bij de uitoefening van hun favoriete sport, dus wij hopen te mogen rekenen op een
extra grote inspanning van AL onze spelers, voor een grandioze paaseierenverkoop!
Sportieve groeten
Het clubbestuur van BBC Glory Bazel

Naam verkoper: ...................................................................... Ploeg: ...................................
Bestel: ........ zakjes van 250g aan 5€/zakje = ..................€

TOTAAL : ..............€

CASH / OVERSCHRIJVING

Naam: .............................................................................................................
Ploeg: ..............................................................................................................
Naam

Adres

Bestelling

Betaald

TOTAAL =
Bezorg het geld ten laatste op 20 maart 2020 aan je ploegverantwoordelijke of coach of schrijf over
op BE17 7390 1782 0921 met als mededeling “pasen + naam + ploeg + aantal zakjes”!

