
 

 

Lutlommel VV viert Moederdag | 8 mei 2022 

      Ontbijtactie 
 

 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten, 

 

 

Op zondag 8 mei a.s. organiseert Lutlommel VV een grootse ontbijtactie! 

De opbrengst van deze ontbijtactie zal besteed worden aan het onderhoud van onze 

velden, de extra energiekosten en o.a. onze toekomstige investeringsplannen. 

Mogen wij vragen dat elk lid zijn steentje bijdraagt om van deze ontbijtactie een succes te 

maken.  

 

Elk lid ontvangt twee bestelformulieren om ontbijtmanden te bestellen. Er kunnen steeds 

bijkomende formulieren bekomen worden in de kantine, bij Roel Bosmans of Ferdy Gerits.  

Het formulier bestaat uit twee delen:  

▪ één gedeelte vul je in en breng je mee op 8 mei;  

▪ het andere gedeelte vul je in, knip je af en bezorg je samen met het geld aan je 

afgevaardigde, trainer of in de kantine. 

 

Ontbijtmand Volwassenen (€16/p.p.): 2 broodjes, chocoladebroodje, croissant, gebak, 

kaas en hesp, boter, confituur, smeerkaas, yoghurt, fruitsap, stuk fruit, gekookt ei. 

 → Optioneel: + fles Cava (wit/rosé) (€10) 

 

Ontbijtmand Kinderen (€10/p.p.): sandwiches, chocoladebroodje, donut, Cornflakes, 

boter, choco, hagelslag, Plopworst, Babybel, fruitsap, stuk fruit, gekookt ei. 

 

De inschrijvingsformulieren zo snel mogelijk terug binnenbrengen aub. Deze kunnen 

steeds aan je afgevaardigde, trainer of in de kantine bezorgd worden. 

Uiterste datum:  Zondag 1 mei 2022 

 

 

De activiteitengroep dankt u alvast voor uw gewaardeerde medewerking. 

 

Met sportieve groeten. 

 

De activiteitengroep LVV 
 

  



K. LUTLOMMEL V.V. – Ontbijtmand 8 mei. 

                                       Afhaalpunt: Kantine Lutlommel VV.  

 

Naam: …………………………………………………    

Afhaling tussen 8u en 11u AANTAL PRIJS TOTAAL 

Ontbijtmand volwassenen (p.p.)  € 16  

Ontbijtmand kinderen (p.p.)  € 10  

Fles Cava – Wit   € 10  

Fles Cava - Rosé  € 10  

Kaartnummer   ALG. TOTAAL € 

 

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

Naam: …………………………………………………    

Afhaling tussen 8u en 11u AANTAL PRIJS TOTAAL 

Ontbijtmand volwassenen (p.p.)  € 16  

Ontbijtmand kinderen (p.p.)  € 10  

Fles Cava – Wit   € 10  

Fles Cava - Rosé  € 10  

Kaartnummer  ALG. TOTAAL € 

 

 

 

Naam: …………………………………………………    

Afhaling tussen 8u en 11u AANTAL PRIJS TOTAAL 

Ontbijtmand volwassenen (p.p.)  € 16  

Ontbijtmand kinderen (p.p.)  € 10  

Fles Cava – Wit   € 10  

Fles Cava - Rosé  € 10  

Kaartnummer  ALG. TOTAAL € 

 

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

Naam: …………………………………………………    

Afhaling tussen 8u en 11u AANTAL PRIJS TOTAAL 

Ontbijtmand volwassenen (p.p.)  € 16  

Ontbijtmand kinderen (p.p.)  € 10  

Fles Cava – Wit   € 10  

Fles Cava - Rosé  € 10  

Kaartnummer  ALG. TOTAAL € 

 

 


