
Señor Chef-projek:                                                                                                                                       

 Die Señor Chef-blitsprojek het gister, 29 Julie, afgeskop en eindig oor 2 weke op Donderdag 12 Augustus 2021.  

 Daar is 16 verskillende produkpakkette om van te kies wat aangedui is op die pamflette wat leerders saam 

met hul bestelvorms ontvang het. 

 Elke produk het ŉ unieke kode wat E01 tot E16 gemerk is. 

 Die koste van elke produk is in die bestelvorm langs die kode aangedui.  

 Elke leerder vul 1 tot 5 bestellings op die bestelvorm in, knip die strokie uit en gee dit aan die koper as bewys 

van bestelling en betaling. 

 Alle bestelvorms en betalings moet teen Donderdag 12 Augustus terug by die skool en afgehandel wees.  

 Ons ontvang die produkte in groot maat en verpak die individuele bestellings self.  

 Die grootmaat-bestelling word ontvang tussen 17 en 22 September 2021. 

 Die individueel verpakte bestellings word vanaf die skool versprei van 27 tot 30 September 2021. 

  Alle bestellings moet by die skool afgehaal word.  

 Leerders/bestellers is verantwoordelik vir die verspreiding van hul eie bestellings. 

 Leerders/bestellers kry ’n kopie van hul bestelvorm terug. 

 JvR se mikpunt is om R350 000 se produkte te verkoop, wat verseker dat ons ŉ goeie kans staan om ons 

skoolkategorie te wen. 

 JvR kry 25% van die verkope terug, en die skool wat die meeste in sy skoolkategorie verkoop, kry ŉ addisionele 

3% terug.  

 Ons doelwit is om elke leerder te motiveer om ten minste R1 000 se produkte te verkoop. 

 Elke leerder en onderwyser ontvang 1 bestelvorm en kan verdere bestelvorms kry sodra hulle die eerste vorm 

voltooi en ingehandig het. 

 Elke bestelvorm bestaan uit 5 individuele bestellings. 

 Om ons teiken te haal beteken dit dat elkeen 5 persone moet werf wat gemiddeld R200 elk moet spandeer.  

 LET WEL:  ENIGE bestelling is welkom, so moet asseblief nie ontmoedig word indien jy nie die R1 000-teiken 

haal nie!   Elke bestelling is waardevol!  

 Vanaf Vrydag 30 Julie sal daar daagliks opnames gemaak word van die klasvordering en op die 

kennisgewingbord aangedui word om gesonde kompetisiegees aan te wakker. 

 Betalings kan op 3 maniere gemaak word en alle bestellings MOET teen 12 Augustus betaal wees. 

 Die 3 maniere van betaling is Karri, elektroniese fondsoordragte (“EFT”) of kontant.   Ons moedig egter nie 

kontantbetalings aan nie. 

 Kontantbetalings kan wel direk by die finansiestoonbank gemaak word, maar die vorms moet steeds by die 

registeronderwyser ingehandig word. 

 Karri-betalings sal direk aan ’n leerder gekoppel word en is die betalingsmetode van ons keuse. 

 Ons stel voor dat ’n leerder al sy/haar bestellings se gelde self invorder en ’n eenmalige betaling op Karri maak.  

 Elektroniese fondsoordragte (“EFT”) word ook aanvaar, maar MOET die volgende verwysing bevat: 

CHEF+leerdernommer (die leerdernommer is voorop die bestelvorm aangedui).  

 Die skool se bankbesonderhede sal aan u geë-pos word indien u navraag doen by: 

karien.zulch@janvanriebeeck.co.za  

 Die klas wat die hoogste gemiddelde verkope per leerder behaal, gaan na ’n nabygeleë restaurant vir pizza. 

 Die individu wat die meeste verkoop, wen ŉ Takealot-geskenkbewys van R1 000,00. 

Ons moedig u aan om asseblief die projek te dryf en te ondersteun. Ons mag dalk nie weer ’n geleentheid kry om 

fondse in te samel vir die res van die jaar nie as gevolg van verskeie faktore, onder andere Covid-19.  Al die produkte 

is teen goedkoper pryse as in die winkels beskikbaar. 

Baie dankie vir u hulp en ondersteuning in hierdie verband.   Moet asseblief nie huiwer om met my te skakel in verband 

met enige aspek van hierdie projek nie! Sterkte met die verkope. 

Groete,  

Karien Zulch, Fondsbevorderaar  

karien.zulch@janvanriebeeck.co.za / 083 445 0980 / 021- 423 6347 
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