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      18 februari 2013 

Beste skippers en ouders, 

Stilletjes aan beginnen de paasklokken zich voor te bereiden om te 

vertrekken! Zoals elk jaar maken we van deze gelegenheid gebruik om een 

financiële actie op touw te zetten ten voordele van de algemene werking van 

Sipiro (huur zaal, opleiding lesgevers, aankoop touwen, organiseren 

clubdag, brevetjes, clubdemo voor ouders en sympathisanten). 

Er worden zakken met 5 grote paaseieren aangeboden (250 g; fondant, 

melkchocolade of witte chocolade) aan de prijs van €4. Voor de verkoop 

rekenen we op de steun en inzet van onze springers zelf. Verplichten kunnen 

en willen we je niet, maar jouw hulp wordt wel gezien als een teken dat de 

club je nauw aan het hart ligt! 

We verwachten van elke springer dan ook dat zij/hij 3 zakjes verkoopt. 

Standaard krijgt iedereen één zak fondant, één zak melk, en één zak wit 

mee, maar als ze in jouw familie een favoriete smaak hebben laat ons dat 

gerust op voorhand weten dan kunnen we dat aanpassen. 

De verdeling van de zakjes zal van start gaan op maandag 4 maart. Liefst 

betaal je de eitjes onmiddellijk bij ontvangst of ten laatste op vrijdag 29 

maart aan de zaalverantwoordelijke(je vindt die persoon voor, tijdens en na 

je training in onze ‘kantine’). 

Tip 1: breng in de trainingsweek van 4 maart reeds €12 mee, dan hoef je er 

achteraf niet meer aan te denken. 

Tip 2: stuur het bijgaande briefje (zie de digitale versie van deze brief) 

gerust door naar vrienden, familie en collega’s en vraag hen om op 

voorhand hun bestelling aan jou door te geven. Vergeet wel niet om je naam 

onderaan de brief te zetten! 

Bedankt voor jullie hulp en wij duimen alvast voor een succesvolle verkoop! 

 

Nicole en Danny 

namens SIPIRO vzw 

 


