Halle, oktober 2020
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Beste Vrienden, sponsors, sympathisanten,
De 10° editie van de ons sponsorblad ging door COVID19 de mist in. Onze champagnestand in september op de Halle
dweilconcerten en onze jaarlijkse Kaasavond in oktober kregen eveneens een coronaveeg in ons voorziene programma 2020.
Het werkingsjaar heeft aldus - zoals in vele verenigingen - aan het bod van onze core business geknaagd. Onze primaire
doelstelling blijft immers onze dienst aan de gemeenschap; zeg maar het merg van onze vereniging.
Ook al zullen we met de tering naar de nering moeten handelen; we proberen ons dit jaar opnieuw opbouwend te concentreren
op onze klassieke champagneverkoop voor het Goede Doel. Haal onze bubbels in huis voor uw recepties en relatiegeschenken.
Al jaren hebben jullie ons daadwerkelijk geholpen onze sociale streefdoelen van hulp te kunnen nakomen, waarvoor onze
oprechte bijzondere dank.
Met “BUBBELS IN BUBBELS” organiseert onze FIFTY-ONE CLUB HALLE opnieuw een enthousiaste CHAMPAGNE verkoop.
De opbrengst van deze verkoop gaat zoals elk jaar integraal naar onze Dienst aan de Gemeenschap voor het ondersteunen van
goede doelen in Halle en omgeving. (zie persmededeling in december)
Wij bieden U onze vertrouwde champagne:
Remue-Gaspard
aan voor de prijs van € 120 per karton van 6 flessen.
Met uw betaling op onze rekening

BE94 8335 6230 4014

bevestigt U uw bestelling.

Vermeld altijd uw naam, leveringsadres en hoeveelheid in de mededeling + initialen van een FOC lid (zie onderaan). Hij zal dan
het nodige doen om U de champagne spoedig te bezorgen na betaling. Een betalingsbewijs bezorgen wij U op aanvraag.
De leden Fifty-One Club Halle danken U voor uw steun.
Rudi Bunnens (RB), Eric Cromphout (EC), Bart Defraeije (BD), Nico De Raedt (ND), Johan Haegeman ( JH), Yves Haegeman (YH),
Maarten Heremans (MH), Marc Heremans (MaHe), Hans Lories (HL), Jo Lories (JL), Jean-Pierre Trouchau (JT), Liévin Van Lier (LV),
René Vanderhasselt (RV), Walter Willems (WW), Patrick Van der Spiegel (PVS) , Hugo Rooselaar(HR) , Louis Van Dionant (LVD)
Gelieve voor de vlotte levering de initialen van een FOC lid aan te geven op de overschrijving (zie (..))

www.51halle.be

