nAjAArsAcTiE sALvorA 2018:
BALkEnBrij, kErsTsToL

En

EEn hALvE krEnTEnWEGGE.
Hallo volleyballer,
Het is weer zover: We houden weer een najaarsactie!
We gaan balkenbrij, kerststollen en halve krentenwegges verkopen via de leden van Salvora.
Met de opbrengst kunnen we andere activiteiten voor de leden blijven organiseren, zoals bijv. een Beach
volleybal toernooi in mei/juni, een sleepover of een vossenjacht voor de jeugd.
A) Balkenbrij:
Ook dit jaar komt de balkenbrij van Maurits Vleesprodukten.
Heerlijke balkenbrij 700-750 gram.
Vacuüm verpakt.

B) Kerststol:
Een riant gevulde kerststol van 750 gram.
Deze kerststol is gevuld met heerlijke banketbakkersspijs.

C) Halve Krentenwegge:
Lekker, gesneden halve krentenwegge 800 gram.

De verkoopprijzen zijn als volgt:
A. Balkenbrij, 700-750 gram
B. Kerststol met spijs, 750 gram,
C. Halve Krentenwegge, 800 gram

€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00

Vraag je ouders, familie, buren, kennissen, vrienden of collega’s of ze balkenbrij en/of een gevulde
kerststol en/of een halve krentenwegge willen kopen en daarmee Salvora steunen.
De 3 meest verkopende jeugdteams krijgen per team een schaal feestpatat!
We houden rekening met het aantal personen per team, dus we bekijken het gemiddelde per jeugdteam.
Samen hopen we veel balkenbrij / kerststollen en halve krentenwegges te verkopen.
De intekenlijst (z.o.z.) weer inleveren bij de trainer/trainster.
Vanaf maandag 19-11-2018 t/m vrijdag 23-11-2018 worden de lijsten op de training opgehaald.
Alle bestellingen in Raalte worden rondgebracht op zaterdag 15 december tussen 09.00 en 13.00 uur.
Bestellingen buiten Raalte worden op 15 december bij de contactpersoon afgeleverd.
Contant betalen bij bezorging op 15 december 2018.
Voor vragen mail naar volleybaledwin@gmail.com of tel.nr.06-53633391 (dagelijks v.a.17.00 uur) .

INTEKENLIJST NAJAARSACTIE 2018.
Naam contactpersoon Salvora:
Team:
Bezorging 15 december 2018 tussen 09.00 en13.00 uur.

Prijzen:
A. Balkenbrij, 700-750 gram
B. Kerststol met spijs, 750 gram,
C. Halve Krentenwegge, 800 gram,

A

B

C

€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00

Indien gewenst kan op het adres van de contactpersoon de gehele bestelling worden bezorgd. Dan moet je
wel zelf zorgen voor bezorging en betaling van de bestellingen. (Tip maak een kopie/foto van de ingevulde lijst)

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnr. Aantal

Bestelling

A/B/C

Totaal te
betalen

