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Beste trainers, afgevaardigden, ouders, grootouders, ooms en tantes, supporters en sympathisanten van onze 

kampioenen,… 

 

Na twee door Corona aangetaste seizoenen wil het Jeugdbestuur zich voor 200% focussen op een superplezant 

voetbalseizoen 2021-2022 waarin sportief plezier en sociaal contact voor onze meer dan 300 jeugdspelers en 

hun supporters centraal staan.  Samen met jullie willen wij Corona voorgoed naar het verleden sjotten !      

 

Dit superplezant voetbalseizoen willen we aanvangen met een nieuwe WIJNVERKOOP !   

 

In samenspraak met onze hofleverancier ‘t Soete Huys heeft ons wijnteam dit jaar beslist om de 

succesnummers van vorig seizoen opnieuw aan te bieden aan dezelfde prijzen !  De instapwijn is de 

ondertussen welbekende Marques de Alfamen (Rood - Wit – Rosé). Onze topwijn blijft uiteraard de sublieme 

Spaanse Gorú, een wijn die we ook kennen van de Magnum-uitvoering in feestverpakking en die we opnieuw 

aanbieden in Rood, Wit, en Rosé (superlekker !).  En speciaal voor de mama’s, oma’s en tantes voorzien we de 

alom geprezen en overheerlijke Cava’s van Familia Oliveda (brut en rosé).  

Net als vorig jaar kunnen jullie de wijn bestellen via onze website (https://www.kvksveltamelsele.be).  Het 

gekende bestelformulier is daar digitaal ter beschikking gesteld.   

Wat de betaling betreft, vragen wij jullie het totaal bedrag van de bestelling over te schrijven op rekeningnr. 

BE95 9530 1054 3158 (op naam van Svelta Melsele Jeugd) met vermelding van de tekst wijn 2021, de naam 

van de speler en de ploeg van de speler. 

Voor wie op de oude manier wil bestellen, voegen wij in bijlage het bestelformulier toe (met meer technische 

info over de wijnen) : wij verzoeken jullie dit bestelformulier in te vullen en samen met het cash geld aan de 

trainer van jullie ploeg te overhandigen. Hij zal dan vervolgens afrekenen met het Jeugdbestuur. 
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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. 

 

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 ! 

 

Uiterlijk op zaterdag 27 november 2021 sluiten wij de actie af. De afhaling van de wijn zal doorgaan uiterlijk op 

18/12/2021 (de definitieve datum en meer praktische info inzake de afhaling worden jullie nog meegedeeld). 

 

PS. Het is mogelijk een factuur te bekomen voor de bestelde wijn. Gelieve er echter rekening mee te houden 

dat er igv facturatie 21% BTW zal aangerekend worden bovenop de verkoopprijzen. 

 

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

 

Het Jeugdbestuur. 

   


