
Naam/ totem  verkoper:  
 
..................................................... 
 
Tak (omcirkel): 
 
Kapoenen   –   welpen   –   wolven  
 
jojo’s  –  givers   –   VT’s  –    leiding  

 

X Vanillewafels                      € 5,00 € 

X Vanillewafels chocolade   € 5,00 € 

X Frangipane                          € 6,00 € 

X Carré-confituur                  € 6,00 € 

X Wafeltjesmix                       € 6,00 € 

X Studentenhaver                  € 6,00 € 

X 
Schilfertruffels Ballotin 
chocolade (250gr)              € 6,00 

€ 

X 
Schilfertruffels Ballotin wit 
(250gr)                                 € 6,00 

€ 

  Totaal € 
 

Gelieve je volledige bestelling ten laatste door te geven voor 16 februari 2020. Dit kan via een 

mail naar wafel@parsival.be of via de link op de site (www.parsival.be) 
(Dit strookje is een reminder! Op deze manier weten jullie zelf nog wat jullie hebben besteld!) 

Wafelverkoop Parsival 
 

        Beste leden, ouders, oud-scouts, sympathisanten, 

Ook dit jaar gaat onze befaamde wafeltjesverkoop door. We verkopen niet alleen de gewone 

chocolade en vanille wafels maar ook andere lekkernijen zoals frangipane, carré-confituur en 

overheerlijke truffels. We zijn een vereniging met veel leden en leiding en vele handen maken lichter 

werk. Samen kunnen we er wederom voor zorgen dat onze wafelverkoop een succes wordt! 

Op 26 januari 2020 gaat de wafelverkoop van start. Bij deze brief zitten enkele bestelformuliertjes, 

deze maken het opnemen van bestellingen makkelijker. Houd deze formuliertjes zelf goed bij zodat 

de wafels achteraf bij de juiste personen geraken. 

Onderaan deze brief is een strookje bijgevoegd. Hierop kan je de volledige bestelling samenvatten, 

zodat jullie achteraf nog weten wat jullie allemaal besteld hebben. Dit jaar moeten jullie de bestelling 

op een andere manier doorgeven aan ons dan voorbije jaren. Dit kan via de link op de site 

(www.parsival.be) of via een mail naar wafel@parsival.be. Gelieve dit ten laatste op 16 februari 2020 

voor de vergadering te doen. Vergeet zeker de naam en tak van je lid niet te vermelden.  

Op zaterdag 29 februari 2020 tussen 13u00 en 14u00 kan je de wafels die je verkocht hebt komen 

afhalen aan het lokaal. Nadien is het de bedoeling dat jullie de wafels zelf aan de kopers bezorgen. 

De betaling van de wafels gebeurt terplekke. Geen geld = geen wafels! 

Hard werk wordt beloond! De 10 leden met de meest verkochte eenheden, krijgen bij de afhaling 

een verrassing. Hopelijk val jij in de prijzen… Veel succes!  

Stevige linker,   

Parsivalleiding  

 

Extra formuliertjes nodig? → www.parsival.be 

Nog vragen of problemen? Stuur gerust een 

mailtje naar wafel@parsival.be 
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