BUDO RESEARCH CENTRUM HALLE vzw
KARATE-DO KOBUDO TAI-CHI

Halle, 6/10/2021
Beste leden en sympathisanten,
Vorig jaar hadden we een beperkte LOTUS koekjesverkoop omwille van corona. Dit seizoen grijpen we
terug naar het oude format en bieden we opnieuw een LOTUS actie aan.
Andermaal hebben we een zorgvuldige selectie gemaakt en heeft de firma LOTUS Bakeries uit Lembeke
een pakket samengesteld bestaande uit verschillende lekkernijen.
De juiste samenstelling van een pakket kan je terugvinden in bijlage.
Hoe bestellen?
Onze koekjesverkoop loopt van 15 oktober tot 15 november 2021. Bestellen kan via de website of per
mail naar wafelactie@brchalle.eu ofwel je bestelbon afgeven tijdens de les. Je krijgt dan een
ontvangstmail met het totaal te betalen bedrag. Je bestelling is pas definitief na betaling hiervan op de
clubrekening. Gebruik bij je overschrijving volgende referentie: ‘Bestelling x pakketten LOTUS +
NAAM’.
Bestellingen kunnen afgehaald worden op zaterdag 4 december 2021 (juiste timing later)
onderstaande adres. Nadien is ophalen van de bestellingen enkel mogelijk op afspraak.

op het

Het Budo Research Centrum Halle vzw is al 34 jaar actief in het Budo in de regio
Halle. We bieden lessen aan op wekelijkse basis in Karate-do, Kobudo en Tai Chi.
Sinds meerdere jaren tellen we meer dan 100 actieve leden verspreid over de
afdelingen kids, jeugd & volwassenen. Teneinde de werking van onze vereniging
optimaal te blijven garanderen is dergelijke steun meer dan welkom.
Dankzij jouw bijdrage aan onze LOTUS koekjesverkoop genieten onze leden van
een lager lidgeld en kunnen ook niet-leden voor een democratische prijs
deelnemen aan onze workshops. Leden kunnen deelnemen aan buitenlandse
stages en tegen interessante clubprijzen trainingsmateriaal aankopen. Zo houden
we -samen met jullie- onze club toegankelijk voor iedereen.
Hartelijk dank voor jullie steun!
Alex Hauwaert
Voorzitter

Voor al je vragen over de koekjesverkoop of bestellingen? Contacteer ons via wafelactie@brchalle.eu
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