
NAAM SPELER : Bons inleveren: tegen 4 oktober !!!

Ploeg:

KLANT

APPEL        

7€

RIJST                 

7€

KRIEK                   

7€

NOUGATINE    

7€

Abrikozen / 

Kriek  7€

Doos Chocolade 

wafels 6€

Doos Vanille 

wafels 6€

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

NAAM:

STRAAT + NR

GEMEENTE

appel rijst kriek nougatine Abrikozen/Kriek  chocola wafels vanille wafels

Per 15 verkochte  vlaaien/wafeldozen heb je recht op een cinematicket ( Siniscoop te ST Niklaas ) 

Werkwijze: Iedere speler/trainer/délégéé/medewerker wordt in bezit gesteld van dit formulier. Zij worden beleefd gevraagd

om bij familie/kennissen/buren vlaaien/wafels te verkopen ten voordele van de jeugd van FC Oppuurs voor aankoop van ballen en

ander trainigsmateriaal. 

 De vlaaien/wafels worden op woensdag 18 oktober geleverd en kunnen die dag tussen 14.00 en 20,00 uur worden afgehaald in de grote kantine van

FC Oppuurs samen met de ingeleverde formulieren. Vervolgens zorgt elk lid voor de verdere verdeling aan de personen aan wie ze verkocht hebben. 

Deze bon ingevuld + geld en afgeven aan trainer/afgevaardigde of Marc De maeyer , Kristel Verelst of Edy de Groof.

TOTAAL

VLAAIENVERKOOP - FC OPPUURS  2017 – 2018
LEVERING: 18 oktober 2017 


