Wijnslag givers
Beste givers en ouders
Volgende maand zal onze traditionele wijnslag opnieuw plaatsvinden. Zoals steeds zullen we
twee volledige weekends van deur tot deur gaan om onze heerlijke selectie topwijnen aan te
prijzen en zo het kamp financiëel te steunen. Dit jaar valt de wijnslag op 10 en 11 november
en 17 en 18 november. Telkens van 09u00 tot 17u00. Behalve 18 november, dan beginnen
we pas om 10u00 vanwege de groepsgeldslag de vorige avond. Op de groepsgeldslag zelf
zullen we na het pastabuffet de traditionele wijnavond verzorgen. Die gaat door van 20u00
tot 23u00. Praktisch wil dit zeggen dat je telkens een lunchpakket, stevige stapschoenen, je
mooiste verkopersglimlach en regenkledij voorziet. Bovendien moet iedereen in perfect
uniform aanwezig zijn!
Wij begrijpen dat velen onder jullie schoolwerk of hobby’s hebben, maar willen toch
benadrukken dat de opbrengst van de wijnslag integraal naar het buitenlands kamp gaat.
Hiermee kunnen we speciale activiteiten doen, nieuw materiaal kopen en vooral de kosten
van bijvoorbeeld de vliegtickets drukken. Daarom willen wij vragen om maximaal aanwezig te
zijn. Als je toch echt niet kan wegens dansoptredens, sportwedstrijden, test wiskunde, … Laat
dat dan zo snel mogelijk weten aan ons. Het is dan mogelijk om eventueel een halve dag te
komen. Afhankelijk van waar we juist aan het verkopen zijn, kan de leiding jullie dan gaan
afzetten.
Naast de straatverkoop is het ook de bedoeling dat je bij al je familie en vrienden eens gaat
horen of ze geen zin hebben in lekker glas wijn. Hiervoor krijgen jullie allemaal een bestelbrief
mee. Ook hier is maximale inzet belangrijk! De leiding zal een bijzondere verrassing voorzien
op kamp voor de drie best verkopende givers!
Mochten jullie nog vragen hebben in verband met de wijnslag, stuur dan gerust een mailtje!
Ne stevige linker
Jullie giverleiding
Kevin, Tom, Stephanie, Jasper en Thibaut
givers@xaveriusstrita.be

