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Verkoopactie!
Elk jaar investeren we in nieuw, kwalitatief gymmateriaal, en dat kost geld. 
Bovendien bereiden we ons voor op de uitbreiding van de gymzaal: dit wordt deels 
gefinancierd door subsidies van de Vlaamse overheid en een bijdrage van de 
gemeente. Maar ook de club draagt een deel van de kosten van dit project. 
De opbrengst van deze verkoopactie zal dus goed besteed worden!

Helpen jullie mee om koekjes, truffels of paaseitjes te verkopen? 

Leuke beloning voor onze vlijtige verkopers!
10 pakjes verkocht ?  Knap werk! Jij krijgt van ons een cadeaubon van € 5 
15 pakjes verkocht?   Wauw! Dat verdient een cadeaubon van € 10!

Deze bonnen kan je gebruiken bij B-Toys of Intersport, de speelgoed- en sportwinkel van 
Keerbergen (Mechelsebaan 95).

Hoe ga je te werk?
1. Verkopen maar!

Hou op de keerzijde van dit blad een overzicht van je bestellingen bij voor jezelf
- noteer goed het adres van je klanten
- ontvang meteen de betaling
- geef elke klant ook een briefje met de bevestiging van zijn bestelling en je naam en tel.nr.

2. Bestellingen binnenbrengen voor 15 feb
Bezorg ons het bestelstrookje (keerzijde onderaan) via je lesgever, samen met gepast geld

3. Bestellingen en cadeaubonnen afhalen
- woensdag 4 maart, tussen 17 en 19u aan de gymzaal
- zaterdag 7 maart, tussen 10 en 12u aan de gymzaal

Krokante 
botergaletten 

vanille
€ 6 voor 700 g

Krokante 
botergaletten 

chocola
€ 6 voor 700 g 

Schilfer-
truffels 
chocola

 € 6 voor 200 g

Paaseitjes
wit, praliné, 

chocola
 € 6 voor 250 g



BESTELSTROOKJE VOOR DE CLUB 
Indienen voor 15 februari, met gepast geld, via je lesgever

Naam gymnast: __________________________________   Telefoon: _______________________   Groep: _________________

Bestelt _______ pakjes Botergaletten vanille x  € 6: _______ € 
Bestelt _______ pakjes Botergaletten chocola x  € 6:  _______ €
Bestelt _______ pakjes Schilfertruffels x  € 6: _______ €

Totaalbedrag: ___________  €

OVERZICHT VOOR JEZELF 
Naam en adres van je klanten:

Galetten
vanille 

(€ 6)

Galetten 
chocola

(€ 6)

Schilfer- 
truffels

(€ 6)

Totaal 
Betaald
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TOTAAL ..... stuks ..... stuks ..... stuks  ...........  €

Paaseitjes
   mix
   (€ 6)

..... stuks

Bestelt _______ pakjes Paaseitjes x  € 6: _______ €



Bedankt 
om De Gympies te steunen!

U hebt het volgende besteld: 

………. Botergaletten vanille (6 euro)

………. Botergaletten chocolade (6 euro)

………. Schilfertruffels melkchocola (6 euro)

………. Paaseitjes mix (6 euro)

U hebt in totaal betaald: ………………………  euro 

De bestelling wordt half maart geleverd.

Verkoper: ...................................................... Tel: .................................
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Toestelturnen voor meisjes, Trampoline, Ropeskipping, Wedstrijdturnen, 
Yoga, Dance-Mix 55+, figuurtraining, Kleuterturnen, Demo, Tumbling, 
Conditietraining, G-Gym, Open Gym, Toestelturnen voor meisjes, Fat Burne 
Trampoline, De Gympies Keerbergen Ropeskipping, Wedstrijdturnen, 
Yoga, Dance-Mix 55+, figuurtraining, Kleuterturnen, Demo, Tumbling, 
Conditietraining, G-Gym, Open Gym, Toestelturnen voor meisjes, Fat Bu 
Trampoline Ontdek het volledige aanbod op gympies.be Yoga, Dance-
Mix 55+, figuurtraining, Kleuterturnen, Demo, Tumbling, Conditietraining, , 
G-Gym, Fat Burner, Toestelturnen voor meisjes, Trampoline, Open Gymp 
Ropeskipping, Wedstrijdturnen, Yoga, Dance-Mix 55+, figuurtraining, 
Kleuterturnen, Demo, Tumbling, Conditietraining, G-Gym, Open Gym, 
Ropeskipping Kom jij ook eens proberen? Toestelturnen voor meisjes, 
Trampoline, Ropeskipping, Wedstrijdturnen, Yoga, Dance-Mix 55+, Yoga 
figuurtraining, Kleuterturnen, Demo, Tumbling, Conditietraining, Fat Burn
Kom gewoon langs voor een gratis proefles! Toestelturnen voor 
meisjes, Trampoline, Ropeskipping, Wedstrijd turnen, Yoga, Dance-Mix 55+, 
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