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Beste ouders en zwemmers

Om een goede zwemclub draaiende te houden zijn er niet alleen trainers en bestuursleden
nodig, maar ook financiële middelen. Dit voor onder andere de aankoop van nieuw materiaal,
deelnames aan wedstrijden, afhuren van het zwembad, organisatie van zwemkampen en
zoveel meer.
In deze corona-tijden is de financiële steun dan ook meer dan nodig !

Om de nodige extra inkomsten te bekomen organiseren we opnieuw een koekenverkoop!
Dit jaar verkopen we koekenpakketten van LU en dit tegen een democratische prijs van 8 euro
per pakket ! Wat jullie mogen verwachten in het pakket, zie je op onderstaande afbeelding !
Als dat er niet lekker uitziet, voor elk wat wils !

Door de corona-maatregelen zullen we dit jaar geen stratenverkoop of marktverkoop
organiseren maar enkel een individuele verkoop.
De zwemmers verkopen zoveel mogelijk dozen aan vrienden, familie, buren, … . Bij deze brief
krijgen jullie enkele bestelformulieren waarmee jullie aan de slag kunnen. Deze
bestelformulieren zullen ook online gezet worden, zodat jullie er zoveel kunnen afdrukken als
jullie willen. Je kan ook extra formulieren krijgen op zaterdag aan de kassa van Arvicola.
Omdat we het ondanks het moeilijk jaar graag minstens even goed willen doen als de
afgelopen jaren, zou het fantastisch zijn mocht elke zwemmer 5 pakketten verkopen. Meer
mag natuurlijk ook, en als 5 teveel is, is dat ook helemaal geen probleem !
Maar Arvicola zou Arvicola niet zijn, moesten we niet met z’n allen proberen het resultaat van
de afgelopen jaren te evenaren, niet ?!
De drie beste verkopers verassen we met een attentie !

Mogen we je vragen de bestellingen online door te geven via volgende link:
https://docs.google.com/KOEKENVERKOOP ARVICOLA en dit ten laatste op 25 april 2021.
Het te betalen bedrag mag gestort worden op rekeningnummer BE83 7755 9066 1515 en dit met
de vermelding van “koekenverkoop + naam zwemmer”. Graag ook overschrijven uiterlijk op 25
april 2021.
De pakketten kunnen opgehaald worden op zaterdag 22 mei (tussen 11u en 13u en tussen
16u en 18u) in het zwembad van Kalmthout, op corona-proeve wijze !

We hopen dat iedereen zijn beste beentje voorzet en zijn tanden (letter en figuurlijk) in deze
actie zet, zodat we de successen van de vorige jaren kunnen evenaren! Alvast een dikke dankje-wel!

Vele groetjes en succes met de verkoop !
Het koekenteam !

