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WIJNACTIE 

Beste Ouders, Sympathisanten, … 
 
Ook dit jaar organiseren we onze succesvolle wijnactie. 
Een prachtig eindejaarsgeschenk voor ouders, grootouders, meter, peter, familieleden en vrienden. 
 
De wijnactie bestaat uit de verkoop van wijnflessen met een mooie foto erop van de ploeg, waarbij uw zoon/dochter speelt. De 
ploegfoto’s zijn te bezichtigen in de kantine. Gelieve de correcte ploeg te vermelden op uw bestelling. 
 
Kostprijs:  8,50 euro per fles  -  voordeelpakket:  45,00 euro per 6 flessen 
 
Wij rekenen op jullie steun en medewerking. De opbrengst van deze actie komt integraal toe aan KFC Varsenare. 
Voor een goede opvolging van deze actie, vragen wij onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen met het gewenste aantal 
flessen en vermelding van de ploeg, waarbij uw zoon/dochter speelt. 
 
Deze strook moet afgegeven worden aan hun trainer, afgevaardigde of op het secretariaat, eventueel samen met het 
verschuldigd bedrag, en dit TEN LAATSTE OP zaterdag 8 DECEMBER 2018. 
 
Ook kan er besteld worden via mail: bruno.schutyser@skynet.be - gsm: 0497/516150 en bijgevolg kan de betaling gebeuren via 
de KFCV jeugdreknr. BIC NICABEBB - IBAN BE86 1030 4062 1850 
 
Vanaf 15 december, kan iedereen zijn bestelde wijnen ophalen in de wijnhandel El Pozo, Gistelsteenweg 18, 8490 Varsenare 
(open van dinsdag tot vrijdag van 11u tot 18u30 en zaterdag doorlopend van 10 u tot 18u30) - http://www.elpozo.be.  
 
Het voltallige bestuur van KFC Varsenare dankt jullie voor de steun. Met sportieve groeten. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Naam speler:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel/gsm:   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ploeg:   ……………………………………………… Trainer  …………………………………………………………………….. 

 
Aantal flessen:           Voordeelpakketten 6 flessen: 

ROOD:  ………… x   8,50 euro = ………………. euro       ROOD:  ………… x   45,00 euro = ………………. euro  

WIT:  ………… x   8,50 euro = ………………. euro       WIT:  ………… x   45,00 euro = ………………. euro  

ROSÉ:  ………… x   8,50 euro = ………………. euro       ROSÉ:  ………… x   45,00 euro = ………………. euro 

 
Totaal:  ………………………… euro  Betaald:  JA / NEE * Cash / Bank *  Handtekening, 
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