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                                                                                                                             Oostkamp 21/2/2017 

KOEKENVERKOOP 
           . 

Beste ouders,  Beste kunstzwemster, 
 
Onze competitie is goed bezig en achter de schermen zijn we uiteraard al bezig met de 
voorbereidingen voor de internationale wedstrijd te Luxemburg en de zomerstage in Godinne. 
De kosten voor alle inschrijvingsgelden voor de wedstrijden en de stage in Godinne waar we 
extra veel kunnen trainen lopen echt héél hoog op. 
Via opbrengsten van oa koekenverkoop, BBQ, enz proberen we dan ook alle activiteiten voor 
ieder lid betaalbaar te houden! 
 
Dus: we lanceren hierbij terug onze jaarlijkse succesvolle koekenverkoop ! Dit jaar hebben 
we gekozen voor dezelfde 2 leveranciers als vorig jaar! 
 
We starten vanaf NU met deze jaarlijkse massale verkoop. Verbreken we het record van 
vorig jaar? Dan moeten we er zeker invliegen !! 
 
Ook dit jaar zullen de goede verkopers een grote individuele korting op hun zomerstage 
krijgen die evenredig is met de verkochte aantal koeken……………. 
 
We bieden we 7 mogelijkheden aan.  
 

1. Frangipanekes :  +/- 840 gr in karton doos (4 blisters van 6 stuks) 
2. Carré confituurkes :  +/- 800 gr in karton doos (3 blisters van 12 stuks) 
3. Mix vanille/chocowafels : individueel verpakt in herbruikbare  curverbox 
4. Brownies : individueel verpakt in herbruikbare curverbox (ander model dan 3.) 
5. Assortiment snacks : +/- 800 gr in karton (frangipannekes, carré confituurkes, gevulde 

vanillewafels, rockers met chocolade fantasie) 
6. Assortiment koffie : +/- 800 gr in karton (frangipannkes, carré confituurkes, vlinders, 

krokante rolletjes(sigaretjes)) 
7. Truffels : +/- 500 gr melkchocolade7 
8. Suikervrije wafels : individueel verpakt 10+10 in karton doos 
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Hierbij doen wij, net als de vorige jaren, beroep op jullie super-enthousiaste medewerking. 
Om jullie hierbij wat aan te moedigen hebben wij zoals steeds enkele mooie verrassingen in 
petto : 
 
De effectieve prijs voor de zomerstage is nog niet volledig gekend. Vorig jaar kostte die 310€.  
en het is onze bedoeling om dit voor dit jaar zo dicht mogelijk bij deze prijs te houden;  
We doen alvast ons best!  
Al wie koeken verkoopt zal per verkochte doos een rechtstreekse korting krijgen van 
2,50 €.  Dus goeie verkopers, krijgen veel korting……. 
 
Met dit duwtje in de rug wensen we jullie een heel goede verkoop toe. Wellicht zal je in de 
komende weken wel wat tijd vinden (tijdens paasverlof bvb) om koeken te verkopen aan 
iedereen in je buurt en aan je familie, alle collega’s. Ga je alleen op pad of samen met een 
paar teamgenoten? Eender, verkopen is de boodschap! 
 
Hierbij krijgt iedereen weer een aantal bestelbriefjes mee. Je kunt er steeds bij afdrukken of je 
vraagt er bij via de trainsters. 
 
Bestellingen en betalingen kunnen enkel via de website doorgegeven worden.  
We vragen met aandrang om per zwemster alle bestellingen te bundelen en dit in 1x via  
de website in te geven (niet elke doos apart ingeven aub, maar bvb 10x frang. 15 
carrékes op naam van zwemster X) 
Uiterste datum om bestellingen in te geven én het geld over te maken op onze rekening = 
7 april 2017. Geen betaling wil zeggen geen bestelling !!! 

 
Afhaling van uw verkochte dozen: zaterdag 22 april vanaf 12u tot 18u bij Miriam. 
Dozen die op 1 mei nog bij Miriam staan schenken we aan een sociaal doel. 
 
Alle verkochte dozen worden daarna door de zwemsters zelf bij de kopers aan huis 
gebracht. 
 
Bestuur en trainsters danken je alvast heel hartelijk voor je inspanningen  

 

Prijs voor 1 doos frangipannekes, carré confituurkes, wafeltjes in curverbox,  
brownies in curverbox, assortiment snacks of koffie :  € 8,00 
Prijs voor 1 doos truffels, suikervrije wafels :  € 10,00 
 


