
TRUFFEL-ZEEVRUCHTEN VERKOOP 
          
 
Weldra komt de eindejaarsperiode er weer aan. Om onze clubkas te spijzen gaan we samen met 
schaatsclub Nieuw Olympia Turnhout heerlijke eindejaarslekkernijen verkopen.  
Alle produkten zijn van het merk RIANO, zodat we verzekerd zijn van topkwaliteit.  
We hopen dat al onze leden (groot en klein) een inspanning doen om minstens 5 doosjes te 
verkopen. 
Natuurlijk mogen jullie meer dan 5 doosjes verkopen.  
Het is niet altijd even gemakkelijk om deze pakketjes te verkopen bij je familieleden, vrienden, 
buren…. daarom krijgen onze leden een aanmoedigingspremie van 0,5 € per verkocht pakketje. 

Op deze manier kunnen jullie een aardig zakcentje bijeen sparen voor de komende feestdagen. Weet je dat er vorig jaar iemand 
meer dan 40 euro heeft verdiend met de verkoop van dit uitstekend eindejaarscadeautje? Wie doet beter dit jaar?  
 
We begrijpen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om de baan op te gaan om deze lekkernijen bij familie en buren te verkopen. 
Daarom mag je de club ook financieel steunen met een vrijwillige bijdrage. Dit kan je doen door een storting op de rekening van vzw 
Turnhout Tigers.  

Rek nr: IBAN: BE41 0688 9489 1210 met vermelding ‘eindejaarsverkoop’  
 
Je hebt de keuze uit truffel, zeevruchten, chocoladewafeltjes, frangipanes of carré confituur. 
Alle spelers krijgen deze week een aantal verkoopsformulieren mee. Wij wensen jullie alvast aan groot verkoopsucces toe. Je geeft 
één exemplaar aan je klant en een dubbeltje hou je zelf bij, zodat je achteraf weet aan wie je de goederen moet leveren. Het totale 
aantal dat je verkocht hebt geef je door aan je teambegeleider of aan Roger samen met de afrekening.  
De bestellingen moeten ten laatste op 30 november 2015 in ons bezit zijn.  
Je kan je bestelling afhalen vanaf 15 december 2015, dus nog voor de feestdagen.  
We doen een oproep aan alle leden om hun steentje bij te dragen.  
 

 

     

Heerlijke chocolade truffels  
Doosjes van 200 gr  
6 euro 
 

 
Zeevruchten om duimen en vingers vanaf te likken 
Doosjes van 250 gr. 
6 euro 
 

 
 
 

Super lekkere wafels met chocolade.  
Doos van 700 gr.  
6 euro 
 

 
 

Carré Confituur 
Een heerlijk gebak met abrikozenkonfituur 
Doos van 700 gr (+/- 18 stuks) 
6 euro 
 

 
 
Frangipanes 
Een heerlijk gebakje met glazuurlaagje 
Doos van 700 gr (+/- 14 stuks) 
6 euro 
 

 



Ik………………………………………………………… (naam,voornaam) 

…………………………………………………………. (straat,nr,gemeente) 

steun ijshockeyclub Turnhout Tigers en bestel 

 

……. doosjes truffels van 250 gr x 6 euro =  ……………..euro  
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……. doosjes carré confituur van 700 gr x 6 euro =   ……………..euro 
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Verkocht door…………………………………… 

leveringsdatum op de ijsbaan 3° week december 
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