NIEUWSBRIEF

Woensdag 03 februari 2021

Beste lezer,
In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM.
Sportieve groeten
VTS GYM

Wafelverkoop

Ook in 2021 organiseert onze vereniging een
wafelverkoop.
Dit jaar bieden wij u volgend assortiment aan:
•
•
•
•

Paaseitjes 250g
Vanillewafels
Chocoladewafels
Wafelmix
(6
vanillewafels,
6,
chocoladewafels, 2x3 botergaletten, 2x3
chocoladegaletten)

Gelieve het leveringsadres op het bestelformulier
correct en volledig in te vullen om vergissingen te
vermijden.
Leveringen buiten Willebroek zullen aan het adres
van de verkoper bezorgd worden, of via haar/zijn
afdeling meegegeven worden.
Het gedeelte bestemd voor de club dient samen
met het geld afgegeven te worden aan de leiding of
de verantwoordelijke voor de wafelverkoop (Wim
Borms, Vaartstraat 23B, 2830 Willebroek), en dit
voor 13 maart 2021.
Levering is voorzien op zaterdag 20 maart 2021.

Wij rekenen op heel wat bereidwillige medewerkers
en hopen op een succesvolle verkoop.
Klik hier om het bestelformulier te downloaden of
bestel via onze website!

Annulatie Gymgala

Door de maatregelen die nog steeds gelden als
gevolg
van
de
coronapandemie
(o.a.
trainingen +13-jarigen die nog niet kunnen
hervatten, maatregelen met betrekking tot aantal
bezoekers in de sporthal) zijn we genoodzaakt om
ook het Gymgala van 2021 af te lassen.
We kijken er alvast naar uit om van het
eerstvolgende Gymgala een spetterende show te
maken die ons honderdjarig bestaan extra in de
bloemetjes zet.

Aanpassingen Facebook

Binnenkort schakelen we voor onze communicatie
op
Facebook
over
naar
onze
groep.
Klik op deze link om je lid te maken van onze groep
en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!

Trooper

Vergeet tijdens het online shoppen Trooper niet te
gebruiken! Je steunt er immers onze werking mee
zonder zelf iets meer te betalen.
→ Ga naar onze pagina op Trooper
(www.trooper.be/vtsgym)
→ Kies je shop en klikt op de banner. De link
weet dat jij ons wilt steunen.
→ Doe gewoon je aankoop zoals altijd,
zonder één euro extra te betalen.
→ De shop betaalt een percentje aan onze
club. Gemiddeld krijgen wij €5 per
aankoop van €100.
Alvast bedankt!
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