BEURSREGELS:
Allereerst: top dat je mee wilt helpen! De beurs is uitgegroeid tot een groot evenement
waarbij we veel hulp van vrijwilligers nodig hebben. Omdat we met zo velen zijn hebben
we onderling afspraken gemaakt. Die staan hieronder op een rij. Ook staat er wat uitleg
bij over de werkwijze van de beurs.
Het is veel informatie tegelijk maar….. hoe vaker je meedoet hoe vanzelfsprekender het
wordt.
Tijdschema beurs
Vrijdag
18.00 uur
Alle vrijwilligers aanwezig voor opbouw (zorg dat je gegeten hebt!) Neem je eigen
spullen mee, deze mogen in kleedkamer 3 gezet worden! Zet eventueel je auto verder
weg zodat de inbrengers dichtbij kunnen parkeren.
LET OP: ALLE VRIJWILLIGERS MOETEN VOOR 18.15 UUR HUN EIGEN SPULLEN
NAAR BINNEN HEBBEN GEBRACHT.
De inbrengers komen vaak voor 18.30 uur binnen, dit wordt rommelig als alle vrijwilligers
daar doorheen gaan lopen met hun spullen!! Indien je veel spullen hebt, kom dan eerder
dan 18.00 uur. Als je later komt, dan pas na 20.30u je spullen binnen brengen.
19.00 uur tot 20.30 uur
Inbreng voor alle verkopers. VRIJWILLIGERS BEURS T-SHIRT AAN!
Alles naar de plek waar het opgehangen of uitgestald wordt, checken of het niet vies of
kapot of verkeerde seizoen is. Ophangen, neerleggen of uitstallen. Losse sticker op het
prikbord doen misschien kunnen we het artikel er later nog bij vinden, geef het zelf ook
even door aan de administratie als je ingeleverd hebt
± 20.30 uur
verzamelen koffie drinken
±20.45 uur
Eerst zorgen dat kleedkamer 3 leeg komt met onze eigen inbreng!! Denk niet dat dit
vanzelf leeg komt. Pak het even aan met elkaar en breng het direct naar de juiste plek,
des te eerder kunnen we shoppen !
±21.30 uur tot ± 22.30 uur
Speelgoed shoppen vrijwilligers (startsein door Jolanda)
Inschrijven bij de tafel, afrekenen doen we op zaterdag. LET OP: JE KAN BIJ ONS NIET
PINNEN! Je krijgt nu ook te horen hoe vroeg we starten op zaterdag.

±22.30 uur
streven dat iedereen naar huis is
Zaterdag
±08.30 uur
Start alle vrijwilligers met inruimen spullen (beurs T-shirt aan), als je speelgoed retour
hebt dit direct uitschrijven en als het niet kapot of zo is terugleggen eventueel kun je zelf
ook nog (extra) spullen inbrengen. Heb je je gisteren gemeld bij de intake? Anders
alsnog doorgeven bij Albert en Sylvia van der Ende (bij de computertafels)
±10.00 uur
Koffie drinken met z´n allen
±10.30 uur
Op teken van Jolanda kleding shoppen
±11.30 uur
Inschrijven kleding en betalen en misschien ook direct in je auto zetten. Vraag even of
het goed is als je je kind(eren) langs wilt laten komen om te passen. Het gaat om eigen
(klein)kinderen, het is dus niet de bedoeling dat je hele familie al komt shoppen. Hou zelf
je kind een beetje in de gaten, we snappen dat de sporthal aantrekkelijk is om even te
gaan rennen, maar dit is niet de bedoeling en wekt irritatie op.
±12.00 uur
Eten van je eigen boterhammetjes, (drank aanwezig).
±12.30 uur
Algemeen informatiepraatje door Jolanda en daarna eventueel uitleg aan de
kassamensen.
12.55 uur
Iedereen op z´n plaats voor opening beurs
13.00 uur
Beurs open! Wees behulpzaam en vriendelijk, geef klanten bijvoorbeeld een tas of doos
en wijs ze de weg, ruim tussen door nog iets op of trek het recht. Let ook op: er wordt
elke beurs weer gerommeld: stickers verwisselen, kleding in tassen stoppen, hamsteren
en in de hoek uitzoeken en restant op 1 hoop achterlaten enzovoort Signaleer je iets dan
zeg je er zelf vriendelijk iets van of je waarschuwt Jolanda of Sylvia de Gier.

15.30 uur
Sluitingstijd beurs, we laten geen nieuwe klant meer binnen, klanten binnen laten we nog
rustig ´uit winkelen´ start maken met op nummer leggen/hangen en de R-spullen eruit
halen voor Roemenië.
±16.00 uur
Laatste klanten gaan naar de kassa, daarna eventueel koffie en in elk geval een
broodje/warm hapje (van de beurs) met z´n allen.
±16.15 uur
Opruimen in de zaal
18.30 uur tot 19.00 uur
Klanten komen voor retour artikelen en envelop ophalen, laat inbrengers ook de
gevonden voorwerpen tafel bekijken op eigendommen.
19.00 uur
Achtergebleven zakken en enveloppen uitzoeken en bellen naar de inbrengers om dit
alsnog af te halen.Laatste troep uit de hal opruimen er mag niets achterblijven, ook geen
volle prullenbakken.
19.15 uur
Eten op een locatie op loopafstand met alle vrijwilligers die nog willen blijven, hierover
krijg je nog een mail om je op te geven zodat we weten wie er blijven.












Vrijwilliger ben je niet voor één beurs, we rekenen erop dat je meerdere jaren
meedoet.
Als vrijwilligers ben je aanwezig van vrijdag 18.00 u tot eind circa 22.00 uur
en zaterdag van start circa 08.30 uur tot 19.00 uur. (dus niet enkele uurtjes op
zaterdag, het liefst uiteraard beide dagen!)
Vrijdag heb je van te voren gegeten en krijg je koffie/thee met iets lekkers. Ben je
zelf gek van bakken… wij zijn gek van opeten! Van werken krijg je honger
namelijk!
Zaterdag neem je je eigen boterham mee voor de lunch. Drank, snoepje en
koekje zorgt de catering voor. Eind van de middag krijg je nog iets warms of een
broodje. Na afloop is er altijd een warme maaltijd. Zorg dus voor oppas en eet
gezellig mee! (hier kan je je voor opgeven, informatie volgt per mail)
Er zijn ook vrijwilligers die alleen tijdens de beurs helpen van 13.00 u tot 16.00
uur. Zelf voorshoppen kan dan natuurlijk niet.
Als nieuwe vrijwilliger wordt je gekoppeld aan iemand (bekende/vriendin) om je in
te werken.
Sylvia de Gier is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers tijdens de beurs, dus bij
vragen naar haar toe.
Vooraf aan de beurs gaat er een mail rond met de vraag of je meedoet deze
beurs, graag zo snel mogelijk laten weten of je komt. Je mag best een beurs
overslaan, liever niet natuurlijk.



















Tijdens het uithangen: Vieze/kapotte of gedateerde spullen willen we niet. Als je
dit tegenkomt het artikel direct apart houden. Als je een inbrenger tegenkomt met
veel vies of kapot dan meld je dit even aan één van de leiding. We gaan dan ter
plekke de inbrenger bellen en deze kan zijn spullen direct komen ophalen!
De vrijwilligers shoppen speelgoed op vrijdagavond en kleding op zaterdag.
Shoppen doen we op vaste tijden en met z´n allen. Jolanda geeft het startsein.
Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling van te voren al spullen voor jezelf apart te
leggen.
Als er meerdere vrijwilligers zijn die hetzelfde willen kopen dan gaat de vrijwilliger
die het wil hebben voor zijn/haar eigen kind vóór. Als dit bij allebei het geval is
dan wordt er door iemand geloot (getal onder de 10). Dit geldt alleen bij
speelgoed, kleding is er genoeg.
Er wordt nog niets verkocht aan wie dan ook vóórdat de vrijwilligers zelf de
mogelijk hebben gehad dit artikel te kopen. Dus fietsjes reserveren/apart zetten
voor oma of buurvrouw is niet toegestaan.
Vrijwilligers betalen geen 10% beurskosten. Je moet je aankopen wel voor de
opening beurs hebben ingeschreven en betaald. Als je tijdens de beurs nog iets
wilt kopen rekenen gewoon de 10% kopers tarief. Kijk dan even of je aan ´t eind
van de beurs, als het iets rustiger is, aan een kassa kan afrekenen.
Kinderen die willen helpen zijn welkom, voorwaarde is wel dat de kinderen al op
de middelbare school zitten. Als ouder ben je verantwoordelijk voor het ‘werken’
van je kind. Als dit om wat voor reden niet werkt of andere vrijwilligers gaan zich
ergeren dan is het verstandig om je kind thuis te laten. Het kan zijn dat Jolanda je
vraagt dit te doen.
Voor de beursdata zijn we afhankelijk van de sporthal. Hierdoor weten we de data
van de volgende beurs meestal vrij laat. Dit kan helaas niet anders.
We hebben meer dan genoeg inbrengers voor de beurs. We hebben dan ook een
inbrengers- stop op dit moment. We willen de PR meer richten op kopers. Werk je
met kinderen of woon je buiten De Lier? Neem dan even contact op met één de
mensen vóór de beurs in het kader zodat je aanplakbiljetten kan ophangen om
reclame te maken.
In alle gevallen waar niet van te voren afspraken over gemaakt zijn beslist
Jolanda.

