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Geacht bestuur 

Geachte directie 

 

Wijnhuis Verlinden wilt u een aantrekkelijk voorstel doen om geld in te zamelen voor uw vereniging, 

school of sportclub. Via een wijnverkoop op maat boek je al snel mooie resultaten. Reeds vele jaren 

hebben wij hier ervaring mee. Even een korte samenvatting: 

 

Het doel:  

Is uw sportclub aan een nieuwe uitrusting toe? Heb je als vereniging nieuw materiaal nodig? Wilt u uw 

schoolkinderen een mooie school-of skireis aanbieden? Door een wijnactie op te starten kan dat! 

 

Hoe eraan te beginnen? 

Wij stellen, samen met u, een op maat gemaakte brief of brochure op met de nodige informatie over 

de wijnen, de druiven en de streek. De wijnen worden gekozen in functie van uw wensen en met een 

bijhorende degustatie. De leden van de vereniging of leerlingen van de school krijgen dan de brief of 

folder mee. Hierop staan de wijnen die ze kunnen bestellen vermeldt, alsook het doel van de actie. De 

verkoopprijs bepaalt u zelf. De leden of leerlingen brengen dan de bestellingen tegen een bepaalde 

datum binnen. De afhaling van de bestellingen gebeurt dan op een activiteit van de vereniging of op 

een oudercontact van de school, of op het schoolfeest, … .  

 

Weinig werk, gemakkelijke opbrengst! 

Ongetwijfeld weet u hoeveel werk en hoeveel helpers u nodig hebt bij een eetfestijn of bodega. Net 

daarom is dit zo interessant. Wij doen het merendeel van het werk (brieven/folders opmaken, wijnen 

selecteren, wijnen leveren) en jullie houden een mooi bedrag over. Op elke fles krijgt u 10% korting, 

vanaf 240 fl wordt dat 15%, vanaf 600 fl 20% en vanaf 1200fl 25%.  

 

Simulatie: 

U hebt 100 leden of leerlingen die elk 12fl wijn verkopen van 7.00 euro = 100 x 12 x 7 = €8400,00. 

Dan hou je € 2100.00 over. Een mooi bedrag met een beperkte inspanning. 

 

Onze ervaring: 

Wij organiseren deze wijnverkopen al jaren voor scholen, jeugdverenigingen, sportclubs, Kom op tegen 

Kanker, bedrijven, … . Elke keer is het een succes. De ideale periode om te starten is begin november 

en te eindigen midden december. De afhaling kan dan gebeuren tijdens de laatste sportmatch, op het 

oudercontact met kerst, op kerstfeestje vereniging, … . Ook rond april/mei is een goede periode (bbq, 

feestjes, …). 

 

Wij zijn een wijnhandel uit Heist-op-den-Berg met een mooi assortiment wijnen. Prijs/kwaliteit is onze 

grootste troef. Wij importeren de wijnen rechtstreeks van bij de wijnboer. U hebt keuze uit een 300-

tal wijnen. Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op om het verder uit te werken. 

 

Hopend op een aangename samenwerking, 

Geert Verlinden 

 

Contact: Zaakvoerder, Geert Verlinden 0472 345 324 of info@wijnhuisverlinden.be 


