
 
Hallo jongens, meisjes, dames en heren,  

 
 

Dankzij jullie supergrote inzet hebben we vorig jaar weer heel wat wafels 
verkocht!  

Daarvoor alvast heel erg bedankt! 
 

Ook dit jaar organiseren wij weer een wafeltjesverkoop. 
De opbrengst zullen wij gebruiken voor de financiering van onze laatste 
aankopen :  een springplank en minitrampoline voor onze turners, en een 

nieuwe dansvloer voor de optredens van onze jazz dansers. 
 

Doe je uiterste best, zet je beste beentje voor en samen zorgen we 
ervoor dat onze club de nieuwste trends op de voet kan volgen!! 

 
Er zijn vanille-,  chocolade-,  parijse boterwafels, frangipanes en carré 
confitures te bestellen. Ook dit jaar zullen onze beste verkopers weer 

worden beloond 

& net als de vorige keren verkopen we alles aan: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit jaar dienen de verkoopborderellen (de lijst dus) èn het geld 
ten laatste op 23/02/2020 worden afgegeven aan de leiding. 

 
De wafeltjes kunnen afgehaald worden in onze zaal op  

vrijdag  6 maart 2020 tussen 18u en 20u en   
     zaterdag 7 maart 2020 tussen 10u00 en 14u00. 

 
Moge de beste winnen!!! 

Alvast veel succes! 
Het bestuur en jullie leiding!!! 

Slechts 6,00 euro  
voor 1 gróóóóóte doos 

met lekkers. 
 



VERKOOPBORDEREL   seizoen 2019 - 2020 
  

VAN: ……………………………………….. 
AFDELING:…………………………………  
 

 NAAM + 
ADRES 
KOPER 

 
AANTAL DOZEN WAFELTJES BEDRAG 

VANILLE  CHOCOLADE  
 

FRANGIPANE 
PARIJSE  

BOTERWAFELS 
CARRE 

CONFITURE  
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TOTAAL: ... … 

 
 

... … …  ....... x     
€ 6,00    
= € ..… 



BORDEREL VOOR KOPER 
Naam verkoper: …………………………………………………… 
heeft een bedrag van ……………………. euro ontvangen voor: 
   

…………..... dozen vanillewafeltjes aan 6,00 euro 
  …………...... dozen chocoladewafeltjes aan 6,00 euro 
  ..................... dozen frangipanes aan 6, 00 euro 
  ..................... dozen parijse boterwafeltjes aan 6,00 euro 

.....................  dozen carre confituurtjes aan 6,00 euro 
 

De wafeltjes zullen geleverd worden vanaf 06/03/2020 
  KT Sparta vzw dankt u voor uw steun!  

  Molenstraat 35 - 2550 Kontich  
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