
                                                                                                                  

Pannenkoekenverkoop 'ANNIE'                  

Beste dansertjes, ouders en sympathisanten, 
Eind  juni brengen we de dansshow ' ANNIE'  waarin jullie als ster zullen schitteren. Een 

mooie show vraagt natuurlijk mooie kledij en kostuums en die kosten geld! En groot deel 

van de onkosten wordt  door de dansschool gedragen maar dit is niet voldoende daarom zijn 

we zo vrij om aan elk  dansertje 25 € te vragen, geen paniek, dit bedrag kan je bijeen sparen 

met de  pannenkoekenverkoop en zo zullen jullie zelf niets hoeven bij te passen. Ik leg het 

even uit: 

Per 1 kg verkochte pannenkoeken gaat 1 € naar de' verkoper', dat ben jij,  dus verkoop je 25 

kg, dan moet je niets bij passen en krijg je ook na afloop één danspakje mee naar huis. Wie 

minder dan 25 kg verkoopt legt het verschil dan bij. Wie meer dan 25 kg verkoopt krijgt er 

nog persoonlijk een aantal € bovenop! 

Hoe gaan we te werk ? 

Onderaan deze pagina is er een strookje voorzien om uw bestelling + gepast geld onder 

gesloten omslag aan je docent af te geven uiterlijk tegen 16 maart, na deze datum kan er 

niet meer besteld worden!  Het overzichtsblad hou je zelf bij dan weet je achteraf  aan wie je 

de pannenkoeken moet geven! Op 27 maart kunnen  de pannenkoeken afgehaald worden in 

De Ark tussen 14u en 16u30 !  Alvast bedankt voor jullie inzet en het wordt zeker een 

fantastische show!!!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam danser : ………………………………    dansgroep : ………………………. 

 

 * confectie kledingmaat(in juni) :   …..      

 * Borstomtrek danser : ..... cm                                * Lendenomtrek danser : ........ cm   

 * Heupomtrek danser : ..... cm                 * Totale lengte danser :    ........ cm   

 

verkocht     ………    kg pannenkoeken X 7,00€ =                 €                                                                

O je hebt 25 kg pannenkoeken verkocht    je  showpak is gratis            

O meer dan 25 kg verkocht     je gratis showpak +  ………….€  

O minder dan 25 kg verkocht , ik leg nog  ………€  bij voor mijn kledij  

 



Dit overzichtblad hou je zelf bij 
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