Deelnemers Gemeenschapsveiling 2022 bekend
De afgelopen periode heeft het veilingbestuur verenigingen en stichtingen aan
de Veilingtafel gehad die een project hadden ingediend voor De
Gemeenschapsveiling 2022. Aan het eind van de avond kon met de
veilinghamer worden afgeklapt op de volgende deelnemers en projecten:
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Dorpshuis De Republiek: glasspoelmachine
Judovereniging Hikiwake: (bijdrage in) vervanging judomat
Stichting Kinderdorp Opmeer: speelmateriaal (megaballen)
Handbalvereniging Meteoor: reserveshirts en -hesjes
Hockeyclub Spire: elektronisch scorebord
Voetbalvereniging VVS’46: coachjassen voor trainers en coaches
Gymvereniging West-Friesland / Topturnen West: airmaterialen t.b.v.
trainingen

Met onze vaste deelnemers
•
•

Stichting Behoud Bonifatiuskerk en
Muziekvereniging Erato

zullen dus 9 verenigingen / stichtingen profiteren van de opbrengst van De
Gemeenschapsveiling.
Vanuit onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zal, bij een goede
veilingopbrengst, verzorgingshuis De Weidehof worden verblijd met een cheque
zodat zij kunnen overgaan tot aanschaf van interactieve knuffeldieren voor de
demente bewoners.

Rabo Clubsupport
De Gemeenschapsveiling is ook deelnemer aan
de Rabo ClubSupport. Heb je je stem nog niet
uitgebracht, twijfel je nog, doet jouw vereniging
mee aan De Gemeenschapsveiling 2022? Stem
dan op De Gemeenschapsveiling.
Door een stem op De Gemeenschapsveiling
drukken wij de kosten in de organisatie, des te
meer kunnen we uitkeren aan de verenigingen.
Stem nu direct in de Rabo App of online.

Organisatie activiteiten Gemeenschapsveiling 2019
De laatste tijd krijgen we steeds meer berichten over activiteiten uit de catalogus die
worden opgepakt en die alsnog worden georganiseerd. We wijzen zowel kopers als
aanbieders erop dat dit een gezamenlijke verantwoording is.
Hoor je als koper niets van de aanbieder? Neem contact op met de aanbieder. Geen
informatiegegevens meer? Neem contact op met het veilingsecretariaat.
Wil je overleggen met de kopers om een datum te prikken na voorjaar 2022? Neem
contact op met de kopers, laat ze niet in onzekerheid. Geen informatiegegevens
meer? Neem ook dan contact op met het veilingsecretariaat.

Organisatie Gemeenschapsveiling 2022
We zijn de afgelopen periode door verschillende
mensen benaderd met de vraag wanneer ze iets
beschikbaar kunnen stellen voor De
Gemeenschapsveiling 2022. De eerste kavels
zijn zelfs al binnen!
U kunt een kavel aanbieden via het formulier op
onze website, maar u kunt ook wachten tot de
vrijwilligers van de 9 deelnemers begin februari
2022 bij u langs de deur komen.

