
 

 

 

 

 

9 juni 2020 

Nieuwsflash 

Geachte ouder, speler, trainer, medewerkers, 

Al meerdere weken geselt het coronavirus onze samenleving. Nu de exit stapje per stapje van start is gegaan, 
keren we heel voorzichtig terug naar de normale gang van zaken.  Maar mondmaskers worden daarbij alvast 
de norm. Cercle wil z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen én elkeen attent maken op het 
gebruik ervan. Cercle Brugge heeft daarenboven eigen mondmaskers laten fabriceren. De Cercle-
mondmaskers zijn vervaardigd uit dubbelzijdig waterafstotend polyester en zijn gecertificeerd. Bovendien 
zijn ze herbruikbaar en kunnen ze gesteriliseerd worden door ze te wassen op 60 °C. Wie de herbruikbare 
mondmaskers van Cercle gebruikt, zorgt er zo voor dat de medische mondmaskers voorbehouden blijven 
voor de zorgsector.  

Groen-Zwart brengt twee soorten mondmaskers op de markt. Ze worden per vier stuks online verkocht, voor 
€20 per set (cf. www.cerclebruggeshop.be). Er zijn drie combinaties mogelijk: een groene set (4 groene 
mondmaskers), een zwarte set (4 zwarte mondmaskers) & een groen-zwarte set (2 groene en 2 zwarte 
mondmaskers). 

De opbrengst van de mondmaskers gaat integraal naar twee projecten binnen Cercle: enerzijds de 
community werking, waarmee lopende sociale projecten zullen worden ondersteund, en anderzijds de 
jeugdwerking. Met de aankoop van jouw set mondmaskers steun je dus meteen ook het goede doel! Elke 
jeugdspeler, trainer en medewerker ontvangt trouwens een mondmasker in zijn kledijpakket. Binnenkort 
ontvangen jullie allen meer informatie betreffende het kledijpakket voor het seizoen 2020-2021. 

De mondmaskers zullen beschikbaar zijn vanaf 20/05/2020. Bestel meteen via deze link 
https://www.cerclebruggeshop.be/mondmaskers-cercle-brugge-set-van-4.html  

Enkele weken geleden werd de samenwerking tussen Cercle Brugge, Foodbag en Gezinsport Vlaanderen 
aangekondigd. Dankzij het grote succes is de actie verlengd met een maand! Reeds vele ouders bestelden via 
Foodbag maaltijdboxen met verse, lokale ingrediënten en originele recepten aan huis. U kan telkens uit een 
ruim gamma met gerechten kiezen. Deze zijn natuurlijk snel en makkelijk klaar te maken.  

Gebruik daarbij de unieke kortingscode (=CERCLEBRUGGEJEUGD) van jouw vereniging en steun de spaarpot 
van Cercle Brugge Jeugd met maar liefst € 10 en krijg zelf een korting bovenop uw bestelling. 

Hoe gebruikt u de code? 

1. Surf naar www.foodbag.be en kies uw gerechten en extra’s. 

2. Gebruik de unieke code van uw vereniging (=CERCLEBRUGGEJEUGD) in het vakje ‘kortingscode’ voor 
je afrekent. 

3. Jij krijgt € 1 symbolische korting en uw vereniging ontvangt maar liefst € 10 steun. 

Deze actie is nu verlengd tot en met 21/06/2020. Meer info en voorwaarden op www.foodbag.be/fanclub 

Het jeugdmanagement, 

Nieuwsflash 


