KVK SVELTA MELSELE
JEUGDWERKING
Aangesloten bij “KBVB”
Stamnummer: 3541 – Bloknummer: 1634
Website: www.kvksveltamelsele.be
Terreinen: A. Rodenbachlaan 29 – 9120 Melsele
Telefoon terrein: 03/775 27 91

Beste trainers, afgevaardigden, ouders, grootouders, ooms en tantes, supporters en sympathisanten van
onze kampioenen,
Het voetbalseizoen 2019-2020 is op een abrupte wijze gestopt. Corona en de maatregelen die door de
verschillende overheidsinstanties werden getroffen, hebben er voor gezorgd dat wij ons jaarlijks tornooi niet
hebben kunnen organiseren. Hierdoor zagen wij een belangrijke bron van inkomsten verloren gaan,
inkomsten die heel belangrijk zijn om onze meer dan 300 jeugdspelers dagelijks hun sportief plezier en
sociaal contact aan te bieden.
Vandaar dat wij voor het seizoen 2020-2021 - meer dan ooit (!) - aan jullie allemaal willen vragen om onze
club te steunen door massaal mee te werken aan onze JAARLIJKSE WIJNVERKOOP !
Boodschap aan de trainers en afgevaardigden : scherp jullie commercial skills aan om zoveel mogelijk wijn
aan de man te brengen, aub. Wij moedigen jullie hierbij aan om jullie spelers, ja zelfs andere ploegen van de
Svelta, uit te dagen om een zo goed mogelijk resultaat te realiseren. Een beetje competitie doet niemand
kwaad, wel integendeel. De opbrengst ervan gaat immers integraal naar de jeugdwerking !
Zie wat dit betreft ook de flyer in bijlage (we gaan voor 12 !). Alvast bedankt voor jullie inspanningen op dit
vlak.
Ons wijnteam heeft dit jaar, in samenspraak met onze hofleverancier ‘t Soete Huys, enkele nieuwe wijnen
opgenomen in het assortiment. Onze nieuwe instapwijn is de Marques de Alfamen geworden (Rood - Wit –
Rosé). De sublieme Spaanse Gorú, een wijn die we ook kennen van de Magnum-uitvoering in feestverpakking,
bieden we op vraag van onze klanten opnieuw aan in Rood en Wit, maar dit jaar ook in Rosé (enkele kenners
hebben hem vakkundig getest : die rosé is superlekker !). En uiteraard behielden we tevens onze
succesnummers, de alom geprezen en overheerlijke Cava’s van Familia Oliveda.
Meer technische info vindt U op de bestelformulieren.
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Zoals elk jaar zal het jeugdbestuur de goede verkopers belonen. Een goede verkoper is iemand die voor meer
dan 250 € wijn verkoopt. Wat deze beloning inhoudt, willen we nog even geheim houden…maar jullie mogen
er vanuit gaan dat het een leuke zal zijn !
@ trainers en afgevaardigden : gelieve bijgevoegde bestelformulieren zo spoedig mogelijk aan de spelers te
overhandigen (5 per speler) of door te mailen.
Extra formulieren kan je vinden in de kantine en/of downloaden van de website
http://www.kvksveltamelsele.be
Uiterlijk op zaterdag 28 november 2020 dienen alle formulieren met het geld te worden ingeleverd bij
jeugdbestuursleden Peggy (0473/465.533), Guy Moens (0468/160.110) of Guy Van Bergen (0478/619.194).
Gelieve zelf vooraf te controleren of alles klopt en bezorg ons vervolgens de correct ingevulde Excel sheet,
aub.
De wijn kan worden afgehaald op vrijdag 11 december 2020 in het magazijn van Créapins – Pareinpark 23 9120 Beveren van 16.00 tot 18.30 uur.
De verdeling van de wijn zal gebeuren per ploeg.
Trainers en afgevaardigden zorgen zelf voor de thuislevering bij de spelers van hun ploeg.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel succes met de verkoop!
Het Jeugdbestuur.
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