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Beste, 

In deze brochure vindt u alle informatie over de praktische organisatie 
van koffietafels in en door vzw Steborg. De koffietafels worden door onze 
medewerkers met zorg, in een sfeer van sereniteit verzorgd. Voor vragen 
kan u steeds bij ons terecht.  

Oprecht gecondoleerd 

De medewerkers van vzw Steborg 

Achter tranen van verdriet... 
schuilt een glimlach van herinneringen... 
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Reglement koffietafels vzw Steborg 

Algemeen : 

VZW Steborg biedt de mogelijkheid om in haar lokalen een koffietafel te 
laten doorgaan bij een  overlijden. 
Er zijn twee zalen ter beschikking met een maximale capaciteit van 300 
personen. 

Werkwijze : 

De begrafenisondernemer of de familie van de  overledene 
contacteert de verantwoordelijke koffietafels : 
Miet Liefsoens (0495/68 31 71) 
Zij controleert de beschikbaarheid van de zaal. 

Wat gaat de verantwoordelijke van de koffietafel vragen? 

● Aantal (verwachte) genodigden
● Type koffietafel
● Soep
● Eventuele voorkeur van bakker
● Facturatie adres
● Dag, uur en plaats van de afscheidsviering

De vrijwilligers zorgen verder voor de volledige organisatie van de 
koffietafel (klaarzetten van tafels en stoelen, dekken van de tafels met 
papieren tafellakens, papieren servetten en bestek, het verrichten van 
alle noodzakelijke aankopen en het bereiden van de koffietafel, de 
bediening aan tafel, de volledige opruim). 



Vzw STEBORG – Broekstraat 1 – 3512 Stevoort -www.steborg.eu 

Kostprijs : 

Koffietafel Type 1 : 12,50€ per persoon. 

Assortiment broodjes (2,75 stuks per persoon), besmeerd met boter en 
gevarieerd belegd, koffie met melk en suiker, een assortiment van thee 
en een variatie van taart (1,33 stuk per persoon). 

Koffietafel ‘luxe’ Type 2 : 15,00 € per persoon. 

Assortiment broodjes (2,75 stuks per persoon) voorzien van luxe beleg 
(uitbreiding type 1 met diverse salades), koffie met melk en suiker, een 
assortiment van thee en een variatie van taart (1,33 stuk per persoon). 

Soep :  + 2,00 € per persoon

Bij elk type koffietafel is er de mogelijkheid om verse soep te bestellen. 

Frisdranken worden per consumptie extra aangerekend aan   1,00€ per 
consumptie. 
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VZW Steborg zal een rekening opmaken op basis van het  aantal bestelde 
personen x de eenheidsprijs. 
Indien er minder deelnemers zijn dan oorspronkelijk besteld zal het aantal 
bestelde personen aangerekend worden x de  eenheidsprijs. 

Indien er meer deelnemers zijn dan oorspronkelijk besteld zal het 
effectieve aantal aanwezige personen aangerekend worden x de 
eenheidsprijs. 

De rekening wordt opgemaakt op naam van de familie en zal bezorgd 
worden op het doorgegeven adres. 

De rekening dient te worden betaald binnen 8 dagen op de rekening van 
de vzw. 

Rekening : 
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Voorzitter :   

Santermans Frank  

contact : frank.santermans@telenet.be 

Financieel  :   

Forier Mark  

contact : mark.forier1@gmail.com 

Zaalverantwoordelijke :  

Acke Ivan  

contact : vnck2021@gmail.com 

Verantwoordelijke koffietafels : 

Miet Liefsoens 0495/68 31 71 

contact : mietliefsoens@gmail.com

Vzw STEBORG : 
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