Ons assortiment:
Vijf rode wijnen,
gaande van fruitig tot wat
steviger, van een
superdemocratische Sauvignon
tot een Medoc voor de echte
kenner,
Een Roséetje voor de
liefhebbers

VOLLEY BVMV BEERSE
stelt voor

WIJNFESTIJN
Proeven op
Zaterdag 7 december
Cafetaria Sporthal
14.00 tot 23.00

Vijf witte wijnen
variërend van licht zoet tot
subtiele houttoets,
voor elk wat wils
Tot slot
de feestelijke puntjes op de ‘i’:
drie cava’s en twee porto’s

Met familie en vrienden
Op een winteravond
Op een bruisende feestdag
Een volley-glaasje wijn, cava of  porto…

Steun je club en koop nu de wijn
voor je eindejaarsfeesten !

De ploegverantwoordelijken bezorgen zowel de
formulieren  ‘TOTALE  BESTELLING’  als  het  geld  aan  
Ronny Maes of Johan Fransen.

Laat ook familie en vrienden genieten
van dit schitterende aanbod!

Wij verwachten dat je de bestelde flessen komt
ophalen op zaterdag 21 december tussen 14u en 16u
in de Sporthal.

Hoe werkt het ?

Bij deze folder krijg je 3 bladen met een dubbele
‘FICHE’.  Je  vult  het  aantal  flessen  wijn  in  die  je  
verkocht hebt en ontvangt ineens het bedrag. Je
geeft de bovenste fiche aan de koper en houdt de
onderste helft zelf goed bij. Kom je bladen tekort
kan je deze op de website downloaden of zelf
kopiëren.
Bij het einde van je verkoop vul je het blad
‘TOTALE  BESTELLING’  in.  Hierop  noteer  je  voor  
iedere soort het totaal van je bestellingen en
reken je het bijhorende bedrag uit.

Je bezorgt dit formulier met het bijhorende gepaste
geld ten laatste op zaterdag 14 december aan de
ploegverantwoordelijke of voor de jeugdspelers aan
de trainer.

Je kan dan aan de hand van de fiches de flessen
bezorgen aan al je klanten.
Vooral niet vergeten: we verwachten je reeds op
zaterdag 7 december in de cafetaria waar je alle
wijnen uit het assortiment kan komen proeven !
Voor de best verkopende jeugdspeler en senior
hebben we uiteraard een grote verrassing !
We danken jullie alvast voor je tomeloze inzet!
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij :
Ronny Maes Larenstraat 5, Beerse
0478/09 10 27
014/ 61 80 99
maesfranken@skynet.be
Johan Fransen, Eindeloop 10, Beerse
0478/38 67 10
014/61 56 76
johan.fransen@farion.be

