
Beste jeugdleden en ouders

We vragen € 3 per pak (behalve voor de ambachtelijke botergaletten)

Op pag.3 vind je een individueel  bestelformulier. Hierop kan je voor jezelf de namen 
bijhouden van de personen aan wie je verkoopt en het aantal wafels dat ze bestellen.

Het aantal verkochte wafels neem je nadien per soort over op het bestelformulier (pag.4), 
waarop je je eigen gegevens invult en waarvan je de onderste strook met het gepaste geld 
binnenbrengt op TC Field, ten laatste op zondag 13 september. Met het bovenste deel kan 
je dan achteraf je wafels afhalen. (Gaf je reeds eerder een bestelling door, gelieve dan nu 
gewoon een nieuw formulier te gebruiken en bovenaan “2e bestelling” te vermelden.

Pag.5 bevat nog een aantal strookjes. Deze kan je afgeven als ontvangstbewijs voor het geld 
dat je van je kopers ontvangt. Zo hebben ze toch al iets in hun handen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Welke wafels verkopen we?

In het voorjaar zijn wij gestart met de wafelslag ten voordele van onze jeugd. Door het 
plotselinge optreden van Corona hebben wij de levering helaas moeten uitstellen.
Gezien we stilletjes aan terug naar het “winterseizoen” gaan, lijkt het ons wel het geschikte 
moment om binnenkort de wafels te laten leveren.
Maar eerst willen we toch nog even een verkoopperiode inlassen. Wie nog niets verkocht, 
kan dat nu goed maken. Wie al een bestelling doorgaf kan misschien toch nog ergens een 
extraatje verkocht krijgen. Voor de bestelling die je toen reeds doorgaf, hoef je uiteraard 
niets te doen. Deze wordt automatisch mee geleverd.

Meer info over deze wafelverkoop vind je nogmaals hieronder…

Levering van de wafels

De bestelde wafels kunnen worden afgehaald op TC Field op:
- woensdag 30 september tussen 13.30u en 15.30u
- zaterdag 3 oktober tussen  9.30u en 11.30u

Beloning

Twee personen die voor het hoogste bedrag aan wafels verkopen
krijgen een leuke beloning !!

Wij hopen massaal op jullie medewerking !!

Vragen?

Mail naar tcfieldjeugd@outlook.be

De foto’s  en de info van de soorten wafels die we aanbieden, vind je op pag.2.
Wij hebben dit jaar maar liefst 4 nieuwkomers!


