
 

 
Beste gymnasten, dansers, ouders en sympathisanten 

 

 

Elk jaar organiseren Go4gym en Go4Dance een grote brownie- en pannenkoekenverkoop.  

 

U kan kiezen voor een pak heerlijke pannenkoeken van Dries (1 kg) en/of een doos lekkere 

brownies van poppies (20 stuks) en u betaalt slecht 7 euro per pak/doos. Uw steun is voor onze 

vereniging een grote financiële bijdrage. We vinden het dan ook super dat u aan deze verkoop 

deelneemt! 

 

Dit jaar pakken we het doorgeven van de bestellingen en het betalen iets anders aan. 

- Bestellingen worden dit jaar online doorgegeven via een Google formulier. De link naar dit 

formulier kan u terugvinden op onze website, facebookpagina én u zal ook een mail 

ontvangen met de link. 

Op de achterzijde van deze brief kan u een overzicht van eventuele bestellingen invullen. Dit 

is enkel voor uzelf. We aanvaarden geen papieren bestellingen meer. 

- Betalingen verwerken we dit jaar ook enkel via overschrijving. Er kan dus niet meer cash 

betaald worden. Mogen we vragen om het te betalen bedrag ten laatste een week voor de 

leveringsdatum over te schrijven. De bestellingen worden pas definitief in het systeem 

opgenomen als we de betaling ontvangen hebben.  

Het rekeningnummer is BE31 7512 1136 4555. 

 

We werken opnieuw met verschillende bestel- en afhaalmomenten:  

- afhalen op woensdag 17/11 tussen 16u en 18u (bestellen kan tot 10/11)  

- afhalen op zaterdag 20/11 tussen 10u en 12u (bestellen kan tot 13/11) 

- afhalen op zaterdag 4/12 tussen 10u en 12u (bestellen kan tot 27/11) 

- afhalen op woensdag 8/12 tussen 16u en 18u (bestellen kan tot 1/12) 

Het afhalen van bestellingen gebeurt telkens in de porseleinhallen op de gevraagde leveringsdatum.  

 
We danken u bij voorbaat en wensen u namens het bestuur, de lesgevers, dansers en gymnasten 
overheerlijke smulmomenten toe. 
   
 
Sportieve groeten 
Het bestuur van go4gym en go4dance 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Pannenkoeken 
7 euro / pakket van 1kg 

Brownies 
7 euro / doos van 20 stuks 

 

Naam koper   
17/11 

 
20/11 

 
4/12 

 
8/12 

 
17/11 

 
20/11 

 
4/12 

 
8/12 

Totaal ontvangen 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 Totaal:          

 


