
          WAFELVERKOOP 

 

Beste spelers, beste ouders, 
 

Ten voordele van de jeugdwerking organiseert Volleybalclub Zandhoven vzw naar jaarlijkse 

gewoonte in het begin van het nieuwe jaar een wafelslag.  

Naast zachte vanillewafels en vanille-chocowafels zijn er ook weer de krokante botergaletten 

en choco-botergaletten en frangipanes te verkrijgen. Deze lekkere verse wafels en 

frangipanes zijn verpakt in dozen van  700 g en worden verkocht aan 6 euro per doos. Ook 

dit jaar bieden we de mogelijkheid om suikervrije wafels te kopen. Deze worden verkocht 

aan 8 euro per doos. Speelsters die de wafels in voorverkoop aan de man willen brengen 

kunnen dit doen via de bijgevoegde formuliertjes. Voor elke verkoop geeft u aan de koper een 

formuliertje, waarop u uw naam vermeldt en hoeveel dozen er besteld (en eventueel al betaald) 

werden. Tevens vult u deze gegevens in op het bijgevoegde overzichtsformulier, zodat u 

achteraf op een gemakkelijke manier het online bestelformulier kan invullen. 

Het online bestelformulier dient uiterlijk maandag 7 maart in ons bezit te zijn.  

 

De bestelde wafels kunnen afgehaald worden op de speelplaats van de gemeentelijke 

basisschool op zaterdag 19 maart.  De betaling gebeurd door overschrijving op 

rekeningnummer BE84-9799-4419-3759 van VBC Zandhoven. Vermeld  Wafelslag-naam 

speelster-ploeg bij mededelingen. Cash geld wordt niet meer aanvaard.  
  

Om deze wafelverkoop tot een succes te maken hebben wij er net zoals de vorige jaren voor 

gekozen om voor elke 20 verkochte dozen de speelster te belonen met een cadeaucheque 

van 10 euro van een van onze sponsors (naar keuze). 
  

De 3 speelsters die de meeste wafels verkopen krijgen alvast een mooie beachvolleybal.  
 

Bovenop belonen we ook nog de ploeg die per speler de meeste wafels verkoopt met 

bioscoop-tickets. Om discussies te vermijden worden spelers die in meerdere ploegen spelen 

gerekend bij de ploeg met de laagste leeftijdsklasse en wordt de berekening gemaakt 

rekeninghoudend met alle spelers van de ploeg.  

Let op, zij die minder dan 10 dozen wafels verkopen, kunnen geen bioscoopticket winnen ! 

 

Alvast hartelijk dank voor jullie enthousiaste medewerking 

Met sportieve groeten, 

Het bestuur Volleybalclub Zandhoven vzw 
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https://forms.gle/LKd11jzQDCsn8pY38  

https://forms.gle/LKd11jzQDCsn8pY38

