De Gemeenschapsveiling 2022
zaterdag 12 maart
“Nieuwe datum Gemeenschapsveiling: 12 maart 2022”.
Ondanks de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen en ondanks de
verwachting dat er na de zomervakantie weer meer mogelijk is, heeft het bestuur van De Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer het besluit genomen
geen Gemeenschapsveiling te organiseren op zaterdag 2 oktober.
Voor het bestuur is er nog teveel onzekerheid onder welke voorwaarden er mag
worden georganiseerd en of die voorwaarden zorgen voor een volwaardige Gemeenschapsveiling.
Als nieuwe datum is gekozen voor zaterdag 12 maart 2022. Voor het eerst dus
een Gemeenschapsveiling in het voorjaar. Hiervoor is gekozen omdat de eerste
projecten al waren ingediend. Verenigingen willen weer opstarten, willen weer
worden gesteund in het uitvoeren van de plannen.
Voor aanbieders en kopers van activiteiten uit De Gemeenschapsveiling 2019
biedt dit uitstel weer perspectief op realisatie van deze activiteiten. Veel activiteiten konden door de coronabeperkingen niet worden uitgevoerd. De periode tot
12 maart 2022 kan nu worden benut om alsnog de ludieke, sportieve, feestelijke,
doe-het-zelf en andere activiteiten te organiseren.
Het veilingbestuur doet daarom een oproep aan zowel de aanbieders als kopers
om gezamenlijk tot een passende datum te komen en recht te doen aan de aangeboden / gekochte kavel.
Het bestuur heeft daarom gemeend soepel om te gaan met de regel dat alle
waardebonnen en activiteiten binnen een jaar gehonoreerd moeten zijn. Deze
deadline is nu opgeschoven tot 11 maart 2022.
Onder het motto “Laat Spanbroek-Opmeer bruisen in de aanloop naar De Gemeenschapsveiling 12 maart 2022” hoopt het bestuur weer op een actieve en
ontmoetende gemeenschap.
Het bestuur van De Gemeenschapsveiling zal zich de komende periode natuurlijk
ook zelf blijven roeren en actief blijven voor de gemeenschap. Waar mogelijk
zullen projecten voor en door de gemeenschap gesteund blijven.
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Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.degemeenschapsveiling.nl
Secretariaat Stichting De Gemeenschapsveiling: Ton Koelemeijer, Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek
0226 353511
secretaris.gemeenschapsveiling@gmail.com

