
Beste speler, ouder, supporter, stickerboekfanaat, 

 

Ons stickerboek-project is tot nu toe een groot succes 

geweest. Tijd om toe te werken naar een mooie apotheose! 

 

Hoe gaan we te werk? 

 

 Stickertjes zullen nog te koop zijn tot en met zondag 31 

januari, zowel in de kantine als op de andere 

verkooplocaties.  

 

 Op maandag 1 februari houden we dan in de kantine onze 

finale ruildag: iedereen op post tussen 18u00 en 21u00! 

Tijdens deze ruilavond zullen we ook een happy hour 

houden: stickertjes te koop aan halve prijs!  

 

 Heeft u uw boek na deze ruilavond nog niet compleet? Niet 

getreurd: u kan tot 40 dubbels wisselen. Op het einde van 

de ruilavond, bieden we u een speciale ruil-enveloppe aan. 

Op deze enveloppe vult u – tot maximum 40 – nummers in 

die u nog ontbreekt. Voor elk nummer dat u ontbreekt, 

steekt u een stickertje dat u dubbel heeft, of 20 cent, bij in 

de enveloppe.  

 

 Tot en met zondag 14 februari verzamelen wij al deze 

enveloppen in de kantine. Zo hebben zij die niet op deze 

ruilavond aanwezig kunnen zijn ook nog de kans om hun 
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enveloppe klaar te maken. Lege enveloppen zullen 

trouwens in de kantine beschikbaar blijven. 

 Als alle enveloppen verzameld zijn, sturen wij deze naar 

het bedrijf achter stickerboek. Zij zullen er dan voor 

zorgen dat iedereen zijn/haar gewenste stickertjes terug 

krijgt.  

 Van zodra alle enveloppen terug in ons bezit zijn, zullen 

wij u hiervan op de hoogte stellen. U zal dan uw laatste 

ontbrekende stickers kunnen komen afhalen, zodat u uw 

stickerboek kan vervolledigen. 

Alvast bedankt voor jullie steun en medewerking. 

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de 

stickerboek-werkgroep via: 

• stickerboek@kfcmhallaar.be  

• Sven Lambrechts op 0479/68.51.74 

Sportieve groeten,  

KFCM Hallaar & het stickerboek-team. 

 

Schrijf alvast de datum van de ruildag in je agenda! 

Help mee KFCM Hallaar te redden. Steun ons. IBAN BE19 7506 6967 3412 

 

Volg KFCM Hallaar op Facebook (www.facebook.com/groups/24609968851) 

Volg KFCM Hallaar Jeugd (www.facebook.com/groups/KFCMduiveltjesteam) 
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