De Gemeenschapsveiling 2022
zaterdag 12 maart

Spanbroek, 31 augustus 2021

Geacht bestuur / contactpersoon,

Zoals wellicht bekend heeft het bestuur van De Gemeenschapsveiling SpanbroekOpmeer het besluit genomen om De Gemeenschapsveiling 2021, die we gepland
hadden op zaterdag 2 oktober, te annuleren.
Als nieuwe datum voor De Gemeenschapsveiling is gekozen voor zaterdag 12
maart 2022.
We vragen nogmaals uw aandacht op de mogelijkheid voor verenigingen en
stichtingen die gevestigd zijn binnen het doelgebied van De Gemeenschapsveiling om zich in te schrijven als Deelnemer aan de Gemeenschapsveiling 2021.
Ook uw organisatie nodigen wij van harte uit.
Om als Deelnemer in aanmerking te komen kunt u voor 1 mei a.s. een project
indienen dat u graag gerealiseerd wilt zien, maar dat u uit de gebruikelijke middelen of via subsidies niet kunt realiseren of door corona moest uitstellen. We
vragen van u een duidelijke omschrijving van het project, alsmede een begroting
van het project (bij voorkeur gebaseerd op een offerte). Nadrukkelijk wijzen wij
u er op dat projecten die inhuren van materialen of het financieren van een
feestavond betreffen bij voorbaat van deelname zijn uitgesloten.
Verder hanteren we tevens de stelregel dat projecten die zijn gestart, dan wel
zijn aangeschaft voor bevestiging van uw deelname, niet gehonoreerd zullen
worden.
Uit de aangemelde projecten bepalen wij dan welke projecten in aanmerking komen om door ons gesteund te worden. We gaan dan met u in gesprek over de
verdere voorwaarden tot deelname.
Verenigingen / organisaties die gevestigd zijn in Spanbroek / Opmeer en die willen deelnemen kunnen dit via het meegestuurde aanmeldingsformulier voor 1
oktober kenbaar maken bij het secretariaat van De Gemeenschapsveiling: secretaris.gemeenschapsveiling@gmail.com).
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Organisaties die zich al hadden aangemeld voor de editie van 2 oktober 2021
staan op de lijst voor de editie van 12 maart 2022 en worden na 1 oktober meegenomen in de beoordeling van de deelnemers.
Vanzelfsprekend houden we ook nu nog een slag om de arm als het gaat om de
organisatie van 12 maart 2022. Een en ander blijft afhankelijk van de coronamaatregelen van de overheid.
Vriendelijke Groet,
Namens het bestuur van De Gemeenschapsveiling,
Ton Koelemeijer,
Secretaris
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