
MET DANK AAN: 

Koeken- en snoepverkoop 
 
Beste speler,  
Beste ouder,  
 

Dit jaar organiseert JAGO Sint-Amandsberg opnieuw een grote koeken- en snoepverkoop. De 
opbrengst van deze actie gaat helemaal naar de werking van onze 22 jeugdploegen, waaronder 5 
meisjesteams en 2 G-teams, en onze 8 seniorenteams (vrouwen eerste elftal, vrouwen beloften, 
mannen beloften, zondagsreserven, Vets en 3 G-teams).  
 
Laten we van deze koekenverkoop met z’n allen een groot succes maken. Dat kan! Daarom vragen 
we aan alle spelers en leden om minstens 5 à 10 verpakkingen met koeken of snoep te verkopen.  
Om jullie extra aan te moedigen hebben we voor onze topverkopers enkele fantastische prijzen 
voorzien. (Hou onze sociale media, jullie mails en de affiches in de kantine in de gaten om deze 
prijzen te weten te komen) 
 

Het assortiment 
 

Je kunt kiezen tussen: 
 

- Wafelmix (700gr)   7 euro  
- Carré confituur (800gr)  7 euro 
- Snoepzak (400gr)  6 euro 

 

Hoe ga je te werk? 

 

1. Spreek je familie, je vrienden, je buren aan en vertel hen over onze actie. Zeg hen erbij dat het veel 
geld kost om een club als JAGO, die iedereen de kans wil bieden om te voetballen, op gang te 
houden. Noteer hun bestelling op de verkooplijst en zamel meteen het bedrag in.  
 

2. Tel al je bestellingen samen en vul het totaal in op onderstaande invulstrook.  
 

3. Geef de invulstrook, samen met het totale bedrag (of betaal het totale bedrag met bankkaart in de 
kantine), af aan een bestuurslid van JAGO op een van de volgende tijdstippen: 
 

- 17/11 (18u tot 20u) 

- 18/11 (18u15 tot 20u15) 

- 19/11 (18u tot 20u30) laatste dag 

4. Wij geven de totale clubbestelling door aan onze leverancier meteen na het laatste tijdstip. 
  

5. Je kunt je bestelling ophalen op 27/11, 28/11 en 29/11 in de kantine. Dan ga je terug naar je 

familie, je vrienden, je buren en bezorgt hen de bestelde koeken en snoepen.  

Uiteraard brengen wij jullie tijdig op de hoogte. 

  

 

Speler/Clublid ____________________________                 Ploeg:                  
   
              x Wafelmix (700gr)               x 7 euro =               euro  
 

              x Carré confituur (800gr)              x 7 euro =               euro  
 

              x Snoep (400gr)                x 6 euro =               euro 
 
 

Totaal =               euro 



MET DANK AAN 

JAGO’s grote koeken- en snoepverkoop: Verkooplijst 
 

Voorbeeld 

Naam Wat Aantal Prijs 

Peter Janssens Carré confituur 1 € 7 

 Wafelmix 2 € 14 

Sofie (tante) Snoepzak 1 € 6 

Oma en Opa Snoepzak 2 € 12 

 Wafelmix 1 € 7 

 

Naam Wat Aantal Prijs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                       
 Carré confituur 800 gr – € 7       Wafelmix 700gr - € 7           Snoepzak 400gr - € 6 
               (vanillewafels met en zonder chocolade,  

                     suikerwafels met en zonder chocolade) 


