
 
 

 
 

Wafelverkoop 

 
 
 
Beste leden, ouders en sympathisanten, 

 
Yes, yes, yes … het is weer zover, de enige echte WAVOC-wafelverkoop gaat van start. De opbrengst van deze 
verkoop  hebben we als club hard nodig voor de aankoop van nieuw materiaal, huur van de sporthal, betalen 
van scheidsrechters en vooral … het zorgt ervoor dat we het lidgeld democratisch kunnen houden. Draag je 
steentje bij en laat minstens 5 vrienden genieten van onze heerlijke wafels! 

Aanbod 

 Traditionele zachte vanille- en chocoladewafels 

 Botergaletten met chocolade 

 Schilfertruffels met chocoladevulling 

Al deze lekkernijen worden verkocht aan €6 per doos. 

Praktisch 
Op bijgevoegde tabel (InvulbladWafels2020.pdf) kunnen jullie je bestellingen noteren. 
Het betalingsbewijs kan gebruikt worden om kopers een aankoopbewijs te geven. Extra formulieren kan je 
terugvinden in de mail ivm de wafelverkoop die je gekregen hebt.  

 Bestellen en betalen kan enkel online en dit tegen ten laatste woensdag 22 januari: 
Geef tenslotte je bestelling online in op https://forms.gle/L2Xjgv8FpJAaoTGc7  (zie ook 
www.wavoc.be/wafelverkoop) en betaal via overschrijving op rekeningnummer van WAVOC BE39 9796 
4818 4519 met vermelding van ‘WAFELS + NAAM + VOORNAAM + PLOEG’. Na je bestelling krijg je per 
mail automatisch een overzicht van je bestelling.* 

Afhaling 
Op zaterdag 1 februari 2020 moeten de wafels afgehaald worden bij Els Van Bever tussen 9u30 en 13 uur in de 
Erfstraat 37 te Onze- Lieve- Vrouw -Waver. 

WAVOC WAFFLE BATTLE 2020 
De ploeg die op 22 januari de meeste dozen heeft verkocht**, wordt door WAVOC getrakteerd op een toffe 
teambuilding! Begin maar al samen met je ploeg te plannen … lasershoot, bowlen, een dagje Bobbejaanland, 
een opkuis van het materiaalkot ... 

 

Let the WAVOC-waffle battle begin! 

Het WAVOC-bestuur. 

 

* Onze Google-formulieren die we gebruiken, laten maar een beperkt aantal automatische antwoorden toe per dag. Dus indien je geen 

antwoord krijgt, geen paniek. Van zodra je op ‘Submit’ hebt geklikt, is je bestelling doorgegeven aan ons. 

** Speel je ook bij de volwassenen, dan geef je bij je bestelling door voor welke ploeg je je verkoop wil laten meetellen. 

https://forms.gle/L2Xjgv8FpJAaoTGc7
http://www.wavoc.be/wafelverkoop

