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Smulverkoop Happy Spirit 
 

Om onze clubkas te spijzen, houden wij net zoals de voorbije jaren een smulverkoop. We breiden ons assortiment 
zelfs wat uit! Voor elk wat wils dus! Hieronder vind je een overzicht van ons assortiment met bijhorende prijzen. 
 
Met jouw steun financieren we de goede werking van onze club. Dit seizoen zouden we graag twee junior-
springplanken aankopen, aanvullend kleutermateriaal alsook nieuwe kledij voor het Gym- en dansgala op 27/5. 
Help jij mee ons doel te bereiken? 
 
Ons assortiment 

Vanillewafels - 700gr - €6/doos 

 

Chocoladewafels - 700gr - €6/doos 

 

Cacaotruffels - 250gr - €6/doosje 

 
Brownies - 700gr - €8/doos 

 

Rochers - 700gr - €6/doos 

 

Assortimentsmix - 800gr - €10/doos 

 
 
Hoe werkt het? 

Als bijlage vind je een blad met strookjes. De linkerzijde van deze bladzijde hou je goed bij om te weten aan wie je 
juist hebt verkocht. De rechterzijde geef je aan de koper.  

 

Geef je totale bestelling ten laatste op zondag 20 november door per e-mail happyspirit@live.be,  
met vermelding van: 

- Naam – voornaam – groep(en) 
- Exacte bestelling (aantal per soort product)  
- Datum van afhaling in sporthal BMB 

o vr 25/11 18:30-20:30u 
o za 26/11 10:00-15:00u 

We sturen je vervolgens een bevestiging van je bestelling. 

Betalen doe je ook uiterlijk op 20 november via overschrijving op het rekeningnummer BE56 3632 1506 3588 met 
referentie “smulverkoop – naam lid”. 

 
Jouw moeite wordt beloond! 

Verkoop je 50 dozen of meer dan krijg je als lid een waardebon van Happy Spirit van € 50. Deze bon kan je gebruiken 
voor de aankoop van clubkledij of de betaling van het lidgeld.  

 
We danken jullie alvast voor jullie inzet!  
Bestuur & Trainers Happy Spirit 
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