
  

Lotus koekenverkoop 

2019 – 2020 

Bedankt 

spelers!! 

De verkoop van 

vorig jaar 

maakte het 

mogelijk om 

1800 euro aan 

Music For 

Mathieu te 

schenken 

Gefeliciteerd spelers! 

Vorig jaar werden maar 

liefst 1800 pakketten 

verkocht. Gemiddeld 8 per 

persoon! Doen we dit jaar 

nog beter? 

Een pluim voor de 

club! 

De opbrengst van onder 

meer de koekenverkoop 

zorgde ervoor dat we de 

2-sterren audit gehaald 

hebben! Dankzij jullie 

inzet werd dit mede 

mogelijk gemaakt! 

 

Goed bezig 

trainers! 

Jaarlijks geven 

29 trainers 

samen 

ongeveer 950 

trainingen. 

Door de 

koekenverkoop 

kunnen we het 

lidgeld 

betaalbaar 

houden! 

2020-2021 

Om ook volgend seizoen te kunnen blijven groeien, 
vragen wij u dus om minstens 7 Lotus-pakketten te 

verkopen per speler (of gezin, indien meerdere spelers). 

De 3 spelers die de meeste pakketten verkocht hebben 
kunnen op een mooie beloning rekenen!!! 

Twee nieuwe doelen 

werden voor de jeugdwerking met 

de opbrengst van de 

koekenverkoop in 2019 

aangekocht. 



Lembeke, januari 2020 

 

Beste jeugdspeler, beste ouder, 

Net zoals vorig seizoen wordt er ten voordele van de jeugdwerking van FC Lembeke een 

Lotus-koekenverkoop georganiseerd. Er wordt een gevarieerd Lotus-pakket aangeboden 

aan de prijs van 7 euro. 

Hoe gaan we praktisch te werk? 

● Jij zet je beste beentje voor! Ben je zelf een zoetekauw? Kunnen je oma en opa geen 
nee zeggen als jij met je liefste puppy-oogjes iets vraagt? Heb je buren, vrienden en 
kennissen die ooit wel eens een koekje eten? Ja toch? Verkoop ze dan een heerlijk 
Lotus-pakket. 

● Hou zelf een lijstje bij van de personen aan wie je koeken verkocht hebt en vraag het 
geld onmiddellijk of wanneer je je pakketje aflevert. Daar ben jij vrij in! 

● Geef het gewenste aantal pakketten door via het online formulier, voor 28 februari 
2020. Het online formulier kan je vinden via deze link: http://bit.ly/fclembeke 

● De pakketten zullen in maart 2020 beschikbaar zijn. Concrete afspraken met 
betrekking tot het leveren van de pakketten per ploeg volgen nog. Op dit vlak zijn we 
afhankelijk van een logistieke partner waarmee Lotus samenwerkt. 

● Het ontvangen geld houd je bij tot je bestelling definitief is. Je kan het bedrag dan 
overschrijven op rekening IBAN BE02 6715 6463 3940. 
 

Toppertjes als jullie zijn, weten we nu al dat ons record zal sneuvelen!  Go for it! 

De 3 spelers die de meeste pakketten verkocht hebben mogen rekenen op een mooie 

beloning in de vorm van een cadeaubon!!! 

 

Van de opbrengst gaat net als vorig seizoen 1 euro per verkocht koekenpakket naar het 

kinderkankerfonds ter nagedachtenis van Mathieu Sierens. Mathieu speelde in het seizoen 

2016-2017 bij onze U6 en overleed in maart 2017 ten gevolge van een agressieve 

hersentumor. 

Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking en inzet ten voordele van de 

jeugdwerking van FC Lembeke en het Kinderkankerfonds! 

Het jeugdbestuur. 
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