
 Swimming Region Kempen 

--------------------------------------------------------------------------------

Reserveer nu je bak CORNET en bezorg ShaRK € 10 
zonder dat die bak jou één cent meer kost! 

 

Er zijn heel wat activiteiten / fundraisingacties zoals ons 
jaarlijks etentje,.. die door Corona niet of amper zijn kunnen 
doorgaan en dat voelen we aan onze clubkas. We hebben 
al die extraatjes natuurlijk nodig om onze werking te kunnen 
blijven garanderen. Wil jij de clubkas van ShaRK mee 
spijzen en  tegelijkertijd genieten van een heerlijke pint? 
Voor bij een kampvuurtje of in je bubbel, een heerlijke pint 
komt altijd van pas! 

 

Bij elke bak CORNET die ten voordele van ShaRK verkocht wordt, steunt 
CORNET ons vollenbak met een commissie. Als we tussen de 20 en 60 bakken 
verkopen, krijgen we € 5 per bak, verkopen we 60 bakken of meer, dan krijgen 
we € 10 per bak. Da ’s geen klein bier, hé?! 

 

Hoe kan jij ons steunen? 

Bestel voor 31 mei 2021 één of meer (😉) bakken via www.trooper.be/cornet ten 

voordele van ShaRK en that’s it!    Je vindt onze terug in de categorie SPORT – 

vereniging (n-z) – in de verenigingslijst selecteer je ShaRK    

 

Dit zijn de bakken die jij kan bestellen en zoveel kosten ze:

   
 
     SPORT – vereniging N-Z       SPORT – vereniging  N-Z  

http://www.trooper.be/cornet


      

 

De bak(ken) die jij bestelt, worden ergens begin juni bij ons geleverd te 
Nijverheidsstraat 3, 2200 Herentals. Wij houden je op de hoogte over hoe de 
bak(ken) nadien bij jou terecht komt. Wij zijn jou alvast eeuwig dankbaar om ons op 
deze manier te steunen!  

 

Omdat wij vinden dat een goed gebaar beloond moet worden hebben wij beslist om 
een extra motivator aan te bieden:  

- Per verkochte bak ontvangt de koper een lotje voor onze tombola waar 10 Arena 
handdoeken (type Handy) in de prijzenpot zitten ! 

- Personen die 3 bakken of meer kopen ontvangen per veelvoud van 3 bakken ook 
een lotje voor onze “superverkopersloterij” .    

Per 30 verkochte bakken koopt ShaRK 1 extra bak aan die in deze loterij terecht 
komt.  Als er 60 bakken verkocht worden voor ShaRK kopen wij dus 2 bakken aan 
voor deze loterij.   Bij 240 bakken zitten er dus 8 bakken in onze loterij. Wij hopen 
natuurlijk de kaap van minstens 120 of 180 bakken te halen. Cornet schenkt ons ook 
nog een aantal unieke gadgets als we deze aantallen verkopen . Het gaat om een 
bierbaktafel of een vuurhaard en als we echt “topverkopers” blijken te zijn en 240 
bakken verkocht krijgen , zelfs beiden 

Begin dus al maar te dromen van deze “ superverkopersloterij” .   Als jij de enige bent 
die gedurende de ganse aktie 3 bakken of meer koopt en de club bijvoorbeeld 120 
bakken kan slijten, ben jij de enige kandidaat winnaar van 4 bakken Cornet en een 
bierbaktafel !!!! Om te bepalen of je “superverkoper” bent worden natuurlijk  je 
verschillende bestellingen samengevoegd.               Hoe mooi kan het leven zijn? 

 

Belangrijk: 

De brouwer heeft al laten weten dat bij de inschrijvingen de actie al een 
overweldigend succes blijkt te zijn waardoor elke club maximum 240 bakken kan 
aankopen.   Wacht dus niet te lang om uw bestelling in te geven op de website 
www.trooper.be/cornet.   Als de teller op 240 bakken komt te staan is ons verhaal 
uitgezongen. Je mag uiteraard je bestelling in verschillende keren ingeven zolang dit 
kan.   . 

 

Groetjes en heel erg bedankt . 

Alle medewerkers van jullie favoriete sportclub  

 

PS: Nog vragen ? Contacteer ons via Sschoeps.shark@ gmail.com of secretariaat.shark @gmail.com  

Bier kan niet verkocht worden aan of door minderjarigen (-16j). Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. 

http://www.trooper.be/cornet

