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Wafelverkoop Happy Spirit  
Beste ouders, Beste leden, 
 
Om onze “clubkas” te spijzen, houden wij net zoals de voorbije jaren een wafelverkoop. Dit jaar verkopen wij niet 
alleen heerlijke wafels, met of zonder chocolade (700 gram) maar ook cacaotruffels (250 gram) en een 
assortimentsmix (vanillewafels, vanillewafels met chocolade, frangipane en carré confituur). De wafels en de 
cacaotruffels worden verkocht aan € 6/doos. De assortimentsmix aan € 10/doos.  
Door Covid-19, de annulatie van ons Gym- en Dansgala 2020 en 2021, hebben wij heel wat inkomsten gemist. Jouw 
steun is in deze tijd dus extra welkom ! Verkoop ook jij enkele dozen ? Of kroon jij jezelf tot topverkoper ? 
 
Hoe werkt het? 
Als bijlage vind je een blad met strookjes. De linkerzijde van deze bladzijde hou je goed bij om te weten aan wie je 
juist wafels hebt verkocht. De rechterzijde geef je aan de koper.  
Onderstaand strookje vul je helemaal in en steek je samen met gepast geld in een omslag met hierop vermelding 
van je naam én groep. Deze omslag geef je af aan een trainer/bestuurslid ten laatste op zaterdag 12/11/2021.  

Je kan je bestelling afhalen in de sporthal van Boortmeerbeek op één van onderstaande data en uren. 
 
Jouw moeite wordt beloond! 
Per 50 verkochte dozen krijg je als lid een waardebon van Happy Spirit van € 50. Deze bon kan je o.m. gebruiken 
voor de aankoop van clubkledij of de betaling van het lidgeld.  
 
We danken jullie alvast voor jullie inzet!  
Bestuur & Trainers Happy Spirit 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Groep:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  heeft   ………………… doosjes wafels zonder chocolade x € 6 = € ……………… 

          ………………… doosjes wafels met chocolade  x € 6 = € ……………… 

  ………………… doosjes cacaotruffels   x € 6 = € …………….. 

  ………………… doosjes assortimentsmix  x € 10 = € …………… 

Totaal: € ……………………………………. 

Ik haal de wafels op in de sporthal van Boortmeerbeek :  

0 Woensdag 24 /11/2021 tussen 17:00 en 18:00  

0 Vrijdag 26/11/2021 tussen 18:30 en 20:00  

0 Zaterdag 27/11/2021 tussen 10:00 en 12:00  

 

Datum: ……………………Handtekening ouder: ……………………….. Handtekening trainer/bestuurslid: …………………………… 


