Beste ouder(s)
Beste spelers,

Zoals jullie wellicht reeds ondervonden hebben werden en worden er grote en idealistische
inspanningen geleverd om Jong Male te brengen waar het hoort …een jeugdige voetballende
vereniging met inzet, geestdrift en sportieve progressie. Dit alles mede dankzij de tomeloze en
trouwe inzet van trainers, afgevaardigden, de cel communicatie, de jeugdcoördinatoren, het bestuur
en de sponsors.
Iedereen weet trouwens dat het lidgeld niet de onkosten van onze werking kan lenigen, en toch
mede dankzij de sponsoring konden we aan iedere speler gratis een mooie sweater bezorgen !
En er is nog meer … Halloween was een voltreffer ! Ongeveer 175 deelnemers zorgden voor een
recordopkomst en een gezellige sfeer. Ook dat is één van de doelstellingen van ons eigen groen –
wit Jong Male : gezelligheid en ontmoetingskansen aanbieden !
Bovendien worden nog meer acties gepland …. Sinterklaas komt alvast naar onze kantine, en dat op
woensdag 5 december. We hopen vele spelertjes van de onderbouw ( U6 t/m U11) te kunnen
verrassen met één of andere attentie van de Sint. Zorg dat je er bij bent ! Uiteraard ENKEL voor wie
INGESCHREVEN is !!
Anderzijds hopen we ook op jullie ALLEN eens een beroep te mogen en te kunnen doen. Naar
aanleiding van onze kaarting op vrijdag 28 december lanceren we een zeevruchten ‐, truffel‐ en
pralineverkoop. Mede dank zij een lid van onze beheerraad raakten we “ economisch “ aan een
grote hoeveelheid zeevruchten, truffels en pralines. De heel ‘ democratische’ prijzen vinden jullie in
de bestelbon (andere bijlage!). Dit uniek aanbod kon jong Male niet weigeren en we hopen op een
fantastische verkoop! Trouwens is deze versnapering ook een ideaal geschenk voor de feestdagen.
Dit kan uiteraard enkel maar slagen als IEDEREEN zijn steentje of doos bijdraagt. Gelieve dus na te
vragen in familie ‐ , vrienden – en werkkring AUB .
Bovendien voorzien we eveneens een huis aan huisverkoop op 22 december ( voormiddag ) Hopelijk
mogen we veel jeugdspelers verwelkomen ! Uiteraard gebeurt de verkoop onder de leiding van
trainers ,afgevaardigden en leden van de beheerraad !
Meer zelfs, voor wat hoort wat ... Voor iedereen die 10 doosjes koopt of verkoopt, wordt telkens
een drankbon aangeboden ! Bovendien voor de huis aan huis verkopers worden er een attentie ,
hot dogs en een traktaat voorzien !

En …. Onder de grootste verkopers worden 20 à 25 waardevolle prijzen verdeeld. Mogen we dan
ook vragen dat IEDEREEN in eigen kring (familie, buurt, vrienden , op het werk enz…) a.u.b. zijn
uiterste best zou doen. De opbrengst zal zeker “ de verdere revival van Jong Male “ en onze jeugd
meer dan ten goede komen. Want … bij een goede verkoopactie zal het bestuur van Jong Male ALLE
indoortrainingen ( huur zalen ) en de vele tornooien ( en een drankbonnetje! ) voor eigen rekening
nemen … een mooi gebaar !
Wil dan ook zo goed zijn om het blad ( in bijlage ) in te vullen en af te geven aan de trainer,
afgevaardigde of jeugdcoördinator. Uiteraard kan dit blad ook ‘handig’ verspreid worden .. Succes !

Met dank en waardering :
De jeugdcoördinatoren, de cel communicatie en de beheerraad van Jong Male .

P.S. Gelieve onderstaand strookje eveneens in te vullen AUB : omkring ja of neen
Naam :

Ploeg : U ….

0 Zal aanwezig zijn op het feest van de Sint ( 5 december ) . Een gratis aanbod ! JA ‐‐‐ NEEN
Gratis pannenkoeken en chocolademelk vanaf 15 uur en een attentie van de Sint ( wie
AANWEZIG is !! ) om 16u30 !!

0 Zal aanwezig zijn op de huis aan huisverkoop ( 22 december … voormiddag ) . Leuke
verrassingen !

JA ‐‐‐‐ NEEN

0 En voor bestellingen : zie bijlage AUB ! Per 10 verkochte dozen … een drankbon en
waardevolle prijzen voor de topverkopers ! Veel succes en dank voor de mede‐werking !

