
Lint, zaterdag 15 januari 2022

Betreft: Azaleaslag 6 maart 2022

Beste springers en ouders

Op zondag 6 maart 2022 is het weer zover: onze jaarlijkse Azaleaslag🌸🏵 Zoals steeds
worden deze plantjes geleverd in een mooie sierpot, de ideale manier dus om de lente in
huis te halen. Dit jaar worden onze azalea’s verkocht aan €8/stuk en hopen we weer om 600
plantjes een warme thuis te geven. De editie in 2020 was een groot succes, zorg jij er mee
voor dat deze editie het minstens even goed doet?

Hoe verloopt onze verkoop?
1. Voorverkoop (17 januari 2022 – 20 februari 2022)

We vragen om zoveel mogelijk azalea’s op voorhand te verkopen, bijvoorbeeld aan je familie,
buren, vrienden, juf of meester op school... Gebruik daarvoor de strookjes op de volgende
bladzijde. Bij elke verkoop vul je een strookje in, ontvang je het geld op voorhand en geef je
“deel 1” af aan de koper. Je verzamelt zelf “deel 2” van de strookjes met het geld. Zo weet je
nog aan wie je allemaal een azalea verkocht hebt.

NIEUW: je houdt de strookjes zelf bij (NIET afgeven aan je leiding) en doet je totale
bestelling via het bestelformulier op de website (zie QR-code en website op de achterzijde).
Ook de totale betaling kan je daar regelen: ofwel via overschrijving op ons rekeningnummer
BE45 1096 6715 1689, ofwel via Payconiq💰 We sluiten de voorverkoop af op zondag 20
februari.

De op voorhand verkochte azalea’s kunnen op 6 maart 2022 tussen 10.00u en 12.30u door
jou opgehaald worden in Mater Christi. Daarna breng je zelf de azalea’s naar de kopers.

2. Deur-aan-deurverkoop (6 maart 2022, Lint)
Uiteraard gaan we de dag zelf nog meer azalea’s verkopen. Daarvoor verzamelen we op de
speelplaats van Mater Christi in Lint op 6 maart 2022 om 10.00u. We stellen dan groepen
samen die doorheen Lint op pad gaan om deur-aan-deur azalea’s te verkopen. Het einde is
voorzien rond 13.00u, we genieten samen nog van een lekkere kop warme chocomelk en
koffiekoek, en dan zit de verkoop er op.

Om je komst te bevestigen, vragen we je om het online aanwezigheidsformulier op onze
website in te vullen. Zo kunnen we inschatten hoeveel groepen we kunnen maken.

Oproep aan de ouders en sympathisanten
Heb je zin om je zoon of dochter én onze club te ondersteunen bij de azaleaverkoop? Wij zijn
heel erg blij met je hulp! Op de dag van de azaleaverkoop kunnen we best wat ondersteuning
gebruiken, dus kom zeker langs! Heb je een platte kar of stootkar, breng deze dan zeker ook
mee! Ook jullie kunnen je aanwezigheid via het formulier op de website doorgeven😉



Prijzenpot
Opnieuw zijn er weer 3 geweldige prijzen te winnen met onze azaleaslag! De skipper die de
meeste azalea’s in voorverkoop verkoopt, zal een eerste prijs krijgen. De tweede en derde
prijs worden uitgereikt op onze azaleaslag zelf, want zoals de afgelopen jaren gaan die naar
de recreanten- en wedstrijdgroep die procentueel het best vertegenwoordigd zijn op onze
deur-aan-deur verkoop🥇🏆

Online bestel- en aanwezigheidsformulier
Op onze website vinden jullie 2 verschillende formulier die je als
skipper/verkoper kan invullen. Enerzijds het bestelformulier waarop
je je totale bestelling die je in voorverkoop verkocht hebt kan
bestellen tot en met zondag 20 februari. Anderzijds het
aanwezigheidsformulier waarmee je je aanwezigheid op de
Azaleaslag zelf (en die van je extra helpende handen) kan
bevestigen. Ook extra bestelformulieren en alle info over de
verkoop kan je nogmaals terugvinden op deze link. Je kan ook de
QR-code met je GSM scannen om snel naar de link op onze website
te gaan.

https://www.jumpnjoy.be/evenementen/azaleaslag/

We wensen jullie allemaal alvast enorm veel succes met de voorverkoop en hopen op een
talrijke aanwezigheid op zondag 6 maart. Heel graag tot dan!🐸

https://www.jumpnjoy.be/evenementen/azaleaslag/

