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Wafelverkoop 
“ZiK de straat op” 

Zaterdag 30 april 2022 
 
Beste zwemmers, ouders, sympathisanten, 
 
Net zoals zoveel andere sportclubs organiseren ook wij fondsenwervende activiteiten om de eindjes 
aan elkaar te knopen en de club naar behoren te laten draaien. Twee maal per jaar mobiliseren we 
zoveel mogelijk leden en vullen we met onze acties “ZIK DE STRAAT OP” en het “PETER en METER 
ZWEMMEN” de clubkas aan. 
 
Onze voorjaarsactie zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 30 april. We kiezen ook nu weer voor de 
verkoop van een bijzonder vlot verkoopbaar product, namelijk een flink gevulde doos wafels + nieuw 
te bestellen : gezonde studentenhaver en gedroogde vruchten mix.  
De club rekent op de medewerking van jullie allemaal. Vanaf nu kunnen jullie terug echt “de straat 
op”, hopelijk blijft dit zo! 
 
De actie verloopt als volgt: 
 

• Per verkochte doos vult u een bladzijde “verkoper en koper” in. Het deel “verkoper” is voor u 
samen met de betaling, de “koper” geef je het onderste deel. Per 25 verkochte dozen krijg 
je een gratis badmuts. Vanaf  30 dozen leveren we ze bij je thuis. 
 

• Bestellen voor zaterdag 23 april : Al uw verkochte dozen worden per soort samengeteld 
en ingevuld op het bestelformulier voor de club en via uw trainer samen met het geld 
bezorgd aan Luc OF je mailt dit formulier naar Luc (lucvanrompaey@skynet.be) en je stort 
het geld op de ZiK rekening BE10 8508 4067 0504. Vanaf dit jaar kan je je bestelling ook 
online ingeven op https://forms.gle/BuX1REoFt8QGQPrcA of via de QR-code onderaan. 

 
• Afhalen op zaterdag 30 april : uw verkochte dozen kunnen worden afgehaald van 10 uur 

tot 13 uur op de speelplaats van de lagere school Zilverenhoek: zilverenhoeklaan 2, 2950 
Kapellen.  

 
 
 

BESTUUR EN TRAINERS DANKEN U 
 



 
Strookje van de verkoper                   Wafelverkoop  

                                                                ZiK de straat op    

 
Naam van de koper: ……………………………………………… 
 
Vanillewafels  700g = € 6  X ……… : ……………….. 
Vanillewafels met chocolade 700g = € 6 X ……… : ……………….. 
Boterwafels    700g = € 7 X ……… : ……………….. 
Boterwafels met chocolade 
Frangipanes    
Carré confituur  
Vanillewafels suikervrij 
Wafeltjesmix (1) 
Assortimentsmix (2) 
Studentenhaver (3)                
Gedroogde vruchten tropical mix (4)             

700g 
700g 
700g 
700g  
700g 
800g 
250g 
250g 

= € 7 
= € 7 
= € 7  
= €10 
= € 8 
= € 8 
= € 7 
= € 7 

X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 

      Totaal: € ………………….. 
 

LEVERING ZATERDAG 30 april 2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Strookje voor de koper                   Wafelverkoop  

                                                                ZiK de straat op 
 
 
Naam van de verkoper: ……………………………………………… 
 
Vanillewafels  700g = € 6  X ……… : ……………….. 
Vanillewafels met chocolade 700g = € 6 X ……… : ……………….. 
Boterwafels    700g = € 7 X ……… : ……………….. 
Boterwafels met chocolade 
Frangipanes    
Carré confituur  
Vanillewafels suikervrij 
Wafeltjesmix (1) 
Assortimentsmix (2) 
Studentenhaver (3)                
Gedroogde vruchten tropical mix (4)             

700g 
700g 
700g 
700g  
700g 
800g 
250g 
250g 

= € 7 
= € 7 
= € 7  
= €10 
= € 8 
= € 8 
= € 7 
= € 7 

X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 
X ……… : ……………….. 

      Totaal: € ………………….. 
 

LEVERING ZATERDAG 30 april 2022 
 

(1) 2 pakjes met 3 stuks boterwafels choco, 2 pakjes met 3 stuks boterwafels, 6 individuele 
vanillewafels én 6 individueel verpakte vanillewafels met chocoladesmaak 

(2) 5 frangipanes, 5 carré-confiture, 5 vanillewafels én 5 vanillewafels met chocoladesmaak 

(3) cashewnoten, walnoten, pecannoten, pistaches, rozijnen 

(4) rozijnen chili flame, rozijnen golden jumbo, ananasblokjes, papayablokjes, bananenchips, 
kokosschaafsel 



Bestelformulier voor de club 
Naam: …………………………………………………………………… 

Ik zwem bij de volgende groep: ……………………………………. 

En heb het volgende verkocht: 

Vanillewafels 700g  X €6 = 
Vanillewafels met chocolade 700g  X €6 = 
Boterwafels 700g  X €7 = 
Boterwafels met chocolade 700g  X €7 = 
Frangipanes 700g  X €7 = 
Carré Confituur 700g  X €7  = 
Vanillewafels suikervrij 700g  X €10 =  
Wafeltjesmix 700g  X €8 = 
Assortiementsmix 800g  X €8 = 
Studentenhaver 250g  X €7 = 
Gedroogde vruchten tropical mix 250g  X €7 = 
 

                                                                                         Totaal:  
 

o Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot 23 april 2022 met dit ingevulde formulier 
via de trainer of Luc (lucvanrompaey@skynet.be), maar nog liever ontvangen we uw 
bestelling online via https://forms.gle/BuX1REoFt8QGQPrcA of via de QR-code op deze 
brief. 

o Betalen kan cash via de trainer of Luc maar liefst via overschrijving op rekeningnummer 
van ZiK BE10 8508 4067 0504 met vermelding “wafelverkoop en je naam” 

o Verkochte dozen kunnen afgehaald worden op 30 april 2022 tussen 10 en 13 uur op de 
speelplaats van de lagere school Zilverenhoek: zilverenhoeklaan 2, 2950 Kapellen. 

 

Koken kost geld, een zwemclub ook.  
Om mee te zorgen voor een gezonde clubkas verwachten we dat:  

- elke vergunninghouder minimaal 10 dozen verkoopt  
- elke niet vergunninghouder minimaal 5 dozen verkoopt  

 
Veel plezier met je verkoop!   

 

    

 

 

€  

EXTRA BONUS: Per 25 verkochte 
dozen ontvang je een gratis ZiK 

badmuts! 

EXTRA SERVICE: Vanaf 30 
verkochte dozen worden deze aan 

huis geleverd bij de verkoper!  


