Geachte vrienden van SK Meldert

COVID 19 blijft ons parten spelen. Gezien de lopende
beschermingsmaatregelen tegen het Corona virus zijn we genoodzaakt onze
restaurantdag, op zondag 16 augustus, definitief te annuleren. Dit doen we
met spijt in het hart maar uiteraard primeert jullie en onze gezondheid. Wij
willen niemand in gevaar brengen.
Maar we blijven creatief. Als alternatief voor de bestelde maaltijden, en om toch nog wat centjes in
kas te kunnen krijgen, willen we graag een ontbijtbox aanbieden.
Alvast bedankt voor het begrip en de steun in deze uitzonderlijke omstandigheden
Bestuur en spelers SK Meldert

ONTBIJTBOX
af te halen aan de Kantine van SK Meldert, Pastorijstraat 49 Meldert
zondag 16 augustus tussen 07.30h en 11.30h
“de koffie zal klaar staan!”
Nummer van Uw Kaart :

…..…………...

Naam :

………………………………………………………….…………………………..

Telefoonnummer :

…………………………………………..………………………

E-mail :
Adres :

……………………………………..…………………………………………………..

Wil een ontbijtbox in plaats van de bestelde maaltijden
Wil terugbetaling van de bestelling : Rekeningnummer BE……... ….…..……… …..….…… …..………
Maar wil ook SK Meldert graag steunen - bedrag : ……………….
Indien de bestellingen op de kaart niet allen in éénzelfde ontbijtpakket kunnen verpakt worden Hoeveel aparte pakketten zijn gewenst voor deze kaart ?
Pakket 1 voor ……... personen, Pakket 2 voor ……... personen, Pakket 3 voor ……... personen
Opmerkingen : ……………………………………………………………………………………….…………………………….
Gelieve het formulier uiterlijk op 1 augustus te bezorgen aan SK Meldert via :
•
•

Op de website van SK Meldert : www.skmeldert.be vind je deze flyer. Je kan het daar
kopiëren, invullen en doorsturen via email aan SKM@telenet.be
Op papier kan je deze flyer invullen en in de brievenbus afleveren bij :
o Tim Wellens : Processieweg 56 Meldert
o Ronny Sneyers : Geeneindestraat 113 Meldert
o Lemmens Christof : Gyzevennestraat 7 Meldert
o Marx Luc : Hasseltsebaan 271, 3290 Vleugt – Schaffen
Of bij de persoon die je de kaart verkocht heeft.

