Bericht van de jeugdcommissie
2e hands sportkledingbeurs / info avond
•
•
•

Is jouw kind uit zijn clubkleding gegroeid?
Heb je in je kast nog clubkleding liggen die je niet meer gebruikt?
Of ben je juist op zoek naar atletiekkleding?

Mooi zo, want de Jeugdcommissie is op zoek naar jou!
dinsdag 26 februari

Op
organiseert de jeugdcommissie een 2ehands kledingbeurs voor
atletiekkleding/schoenen voor de jeugd.
Dus duik in je kast en kijk wat daar nog aan sportkleding ligt die je wilt verkopen.
Denk hierbij aan: Scorpio clubkleding, trainingsbroeken, jasjes, loopbroekjes. Maar ook hardloopschoenen
en spikes zijn van harte welkom.
Jij bepaalt zelf de prijs van de spullen die je wilt verkopen. De jeugdcommissie regelt de verkoop.
Van de verkochte spullen krijg jij het verkoopbedrag min 10 % terug. Deze 10 % wordt gebruikt voor de
activiteiten van de jeugdcommissie. Niet verkochte spullen krijg je natuurlijk mee naar huis.
Praktische informatie:
•

Ophalen van verkoopnummers kan na telefonische afspraak. Bel Anne Marieke (06-48939654) of
Karin (06-55964964).

•

Inleveren van de kleding kan op dinsdag 19 februari 2019 tussen 18.00 en 19.00 uur.

•

Verkoop van de kleding is op dinsdag 26 februari 2019 tussen 18.00 en 20.00 uur.

•

Ophalen van opbrengst is op woensdag 27 februari 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.

Info avond
Tijdens de kledingbeurs is ook de informatie avond voor de ouders van (nieuwe) jeugdleden. Zit jouw kind
sinds kort op atletiek en heb je vragen over de trainingen? Of wil je pupil of junior mee gaan doen aan
wedstrijden en weet je niet precies hoe je je kind in kunt schrijven? Stel ze deze avond! Leden van de
jeugdcommissie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Zien we jullie 26 februari??? Tot dan!

Bericht van de jeugdcommissie
2e hands sportkledingbeurs
Uitleg over het verkopen/kopen van 2e hands kleding op de beurs:
1) Zoek bij elkaar wat je wilt verkopen
2) Neem contact op met Karin (06-55964964) of Anne Marieke (06-48939654) (na 17.00 uur)
voor het ophalen van je verkoopnummers.
3) Je krijgt van ons verkoopkaartjes die je aan de kleding bevestigt. Instructies over het
invullen van de kaartjes krijg je dan ook van ons door.
4) Jij bepaalt zelf de prijs van de spullen die je wilt verkopen.
5) Te verkopen kleding lever je op dinsdag 19 februari tussen 18.00 en 19.00 uur in op het
clubgebouw.
6) Graag kleding inleveren in vuilniszakken / stevige plastic tas
7) Wij controleren alle kleding. Kapotte of niet schone kleding wordt niet voor de verkoop
aangeboden.
8) Dinsdag 26 februari tussen 18.00 en 20.00 uur is de daadwerkelijke verkoop. De
jeugdcommissie regelt de hele verkoop.
9) Kleding ligt op maat gesorteerd.
10) Onderhandelen over de prijs is niet mogelijk. De verkoper is namelijk niet aanwezig!
11) Kopen kan alleen met contant geld. Briefgeld van maximaal 20 euro (!).
12) Ons verzoek aan jullie is wel om zoveel mogelijk met kleingeld, en zoveel mogelijk gepast
te betalen.
13) Op woensdag 27 februari tussen 19.00 en 20.00 uur kun je je opbrengst en je niet
verkochte kleding op komen halen. Ook weer op het clubgebouw.
14) Je krijgt het verkoopbedrag -/- 10% terug. Die 10 % is voor de activiteiten van de
jeugdcommissie.
15) Wij hopen op een succesvolle kledingbeurs, maar hebben daar jullie hulp wel bij nodig!
De Jeugdcommissie.

