
Afgedrukt op 31-1-2017 
 

SPAGHETTIDAG KSK WEELDE 
à à à  Zondag 12 maart 2017 ß ß ß 

Beste KSK-ers! 
 
Om onze voetbalclub niet alleen sportief, maar ook financieel draaiende te houden en om tegelijk 
de jaarlijkse lidgelden aanvaardbaar te houden voor iedereen, doen wij 12 maart beroep op jou.  
Deze keer kan je op een heel aangename manier je club steunen.  Kom een lekkere spaghetti of 
gehaktbal eten en geniet van een namiddag voetbal en een babbeltje/drankje met uw ploeggenoten 
of collega supporters… 
 
Nieuw! Voor de inschrijving heb je voortaan de keuze tussen drie mogelijkheden: 

1. Gepast geld in envelop samen met het inschrijvingsformulier op volgende pagina 
2. Inschrijven met het inschrijvingsformulier op volgende pag. maar het geld overschrijven. 
3. Inschrijven zonder inschrijvingsformulier: overschrijven en codes toevoegen in de 

‘mededeling’ bij de overschrijving. Dus zowel de menu als het gewenste uur als de 
gewenste groep (waarbij je wil zitten aan tafel) in de ‘mededeling’ zetten. 

 
Het rekeningnummer waarop je kan storten: BE88 0342 5735 8341 

 
Voor de maaltijd zelf heb je keuze uit (afkortingen heb je nodig als je overschrijft): 

- GS  = Grote spaghetti (9 euro) 
- KS  = Kleine spaghetti (7 euro) 
- GVS  = Grote Vegetarische spaghetti (9 euro) 
- KVS  = Kleine Vegetarische spaghetti  (7 euro) 
- GG  = Grote gehaktballen met krieken (8 euro) 
- KG  = Kleine gehaktballen met krieken (6 euro) 

 
We hebben zelf al enigszins een indeling gemaakt per ploeg: 

• Eten om 12.00u: U6 en U7 en U8 en U9 
• Eten om 13.00u: U10 en U12 en U13 en U15 
• Eten om 14.00u: U17 en U21 en Reserven en Supporters 
• Eten om 17.30u: 1ste ploeg en dames 

 
Als een ander uur beter uitkomt dan wat wij voorstellen, mag je dit altijd op het inschrijvings-
formulier aangeven of een mail sturen naar ksk-weelde@hotmail.com. Graag inschrijven ten 
laatste zaterdag 4 maart. Je kan je inschrijving afgeven aan je trainer/afgevaardigde, of aan een lid 
van het jeugdbestuur of aan Hugo Devue van het feestcomité.  Om organisatorische redenen kan er 
gevraagd worden om na het eten de tafel vrij te maken voor de volgende shift. Er zal dan wel plaats 
zijn aan den toog J.  Na de maaltijd kan je gratis blijven supporteren voor ons 1ste elftal. Zij spelen 
vanaf 15.00u tegen Vlimmeren. Inkom voor die match hoef je niet te betalen bij vertoon aan de 
inkom van het inschrijvingsformulier voor de spaghettidag. 
 
We wensen u smakelijk eten én een aangename namiddag! 
Alvast bedankt voor uw steun. 
 
 
Het jeugd- en feestcomité van KSK-Weelde 



Afgedrukt op 31-1-2017 
 

Inschrijvingsformulier (eigen exemplaar, mee te brengen op spaghettidag) 
 
Wij  ……………………………………………………………(naam speler KSK) 
 
komen met …… personen naar de spaghettidag. 
 

Onze bestelling: 
…… x Grote spaghetti x 9 euro                                  = …… euro  GS 
…… x Kleine spaghetti x 7 euro                                 = …… euro  KS 
…… x Vegetarische spaghetti(groot) x 9 euro            = …… euro  GVS 
…… x Vegetarische spaghetti(klein) x 7 euro            = …… euro  KVS 
…… x Gehaktballen met krieken(groot) x 8 euro       = …… euro  GG 
…… x Gehaktballen met krieken (klein) x 6 euro      = …… euro  KG 
TOTAAL:                                                                       …… euro 
 
Wij komen eten om 12.00u en zitten graag bij: O Debut U6    O U7      O U8        O U9     
Wij komen eten om 13.00u en zitten graag bij: O U10             O U12    O U13      O U15 
Wij komen eten om 14.00u en zitten graag bij: O Res.             O Supp.  O U17      O U21 
Wij komen eten om 17.30u en zitten graag bij: O 1ste ploeg     O dames 
 
Een persoonlijke groep, tafel gewenst?! Graag doorgeven met één van bovenstaande uren aub! 
……………………………………………………………………………………………………..  
 
 O  ik geef het geld gepast af samen met dit papier                  O  ik stort op BE88 0342 5735 8341 
 
 ------------------ Knip uit  ------------------- Knip uit --------------------------Knip uit ------------------- 
 

Inschrijvingsformulier (exemplaar om in te schrijven vooraf) 
 
Wij  ……………………………………………………………(naam speler KSK) 
 
komen met …… personen naar de spaghettidag. 
 

Onze bestelling: 
…… x Grote spaghetti x 9 euro                                  = …… euro  GS 
…… x Kleine spaghetti x 7 euro                                 = …… euro  KS 
…… x Vegetarische spaghetti(groot) x 9 euro            = …… euro  GVS 
…… x Vegetarische spaghetti(klein) x 7 euro            = …… euro  KVS 
…… x Gehaktballen met krieken(groot) x 8 euro       = …… euro  GG 
…… x Gehaktballen met krieken (klein) x 6 euro      = …… euro  KG 
TOTAAL:                                                                       …… euro 
 
Wij komen eten om 12.00u en zitten graag bij: O Debut U6    O U7      O U8        O U9     
Wij komen eten om 13.00u en zitten graag bij: O U10             O U12    O U13      O U15 
Wij komen eten om 14.00u en zitten graag bij: O Res.             O Supp.  O U17      O U21 
Wij komen eten om 17.30u en zitten graag bij: O 1ste ploeg     O dames 
 
Een persoonlijke groep, tafel gewenst?! Graag doorgeven met één van bovenstaande uren aub! 
……………………………………………………………………………………………………..  
 
 O  ik geef het geld gepast af samen met dit papier                  O  ik stort op BE88 0342 5735 8341 


