
 

 

Beste speler, ouder en sympathisant van VVC Beernem, 

 

Op zondag 8 november 2020 staan wij graag in voor uw ontbijt. Wij brengen 
namelijk in 3 tijdspannes het ontbijt bij u aan de deur. 

U bestelt uw ontbijt via onderstaande strook, af te geven aan uw trainer of aan een 
bestuurslid, of u schrijft in via mail feest@vvcbeernem.be. U kan aangeven wanneer u het ontbijt 
wenst te krijgen of dit zelf wenst af te halen en voor welk ontbijt u kiest. 

Wat mag je verwachten: 
Jeugd t.e.m. 13 jaar - € 9,00 Gewoon ontbijt - € 13,00 Luxe Ontbijt - € 19,00 
Chocomelk 20cl Fruitsap 20 cl Fruitsap 20 cl 
Fruitsap 20 cl 2 pistolets en 1 croissant 2 pistolets en 1 croissant 
1 pistolet en 1 croissant Chocopasta en confituur Chocopasta en confituur 
chocopasta Boter boter 
boter 1 schel hesp, 1 schel kaas 1 schel hesp, 1 schel kaas 
Gekookt eitje 2 zakjes oploskoffie + 2 zakjes thee 2 zakjes oploskoffie + 2 zakjes thee 
chocoladepudding Suiker en koffieroom Suiker en koffieroom 
 Gekookt eitje Gekookt eitje 
 Potje yoghurt Potje yoghurt 
  stukje Camembert 
  stukje vers fruit 
  Cava 20 cl 

Daarnaast vindt u ook een gratis toegangsticket voor een wedstrijd van een van onze eerste ploegen 
en wordt er onder de bestelde ontbijten 2 maal een ontbijt voor 2 personen in De Boomgaard verloot.  
 
Voor de praktische organisatie bestelt u het ontbijt vóór 1 november 2020 via het indienen van 
onderstaande strook, af te geven aan uw trainer of aan een bestuurslid, of u schrijft in via mail 
feest@vvcbeernem.be met vermelding van: naam en adres, soort ontbijt en het aantal, het tijdstip van 
leveren of afhalen. De betaling kan via overschrijving op BE50 7380 3430 8518, uw bestelling is 
officieel na betaling. 
 
 
Met vriendelijke groeten en tot 8 november, 
Het bestuur van VVC Beernem 
 

          af te geven aan uw trainer of aan een bestuurslid 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: Straat: ………………………………………………………………………… huisnummer: …………… bus: …………… 

 
Gemeente: …………………………………………………………………. 

 
Aantal jeugd ontbijten:   ……………………… X 9 euro:  ……………………………. 
 
Aantal gewone ontbijten: ……………………… X 13 euro:  …………………………… 
 
Aantal luxe ontbijten:  ……………………… X 19 euro: …………………………… 
 
Totaal:        …………………………… 
 
Tijdstip van levering: O tussen 7.30 en 8.30 
   O tussen 8.30 en 9.30 
   O tussen 9.30 en 10.30 
   O haalt ontbijt zelf af in campus Drogenbrood 
 
Betaling via overschrijving op BE50 7380 3430 8518 met vermelding van de naam waarmee in bent ingeschreven. 
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