
 

 

 

 

Beste lezer, 

Op vrijdagavond 21 april 2017 wordt de dienstenveiling georganiseerd voor de Oranjemarkt. Via deze weg 
willen we u informeren over de gang van zaken rondom dit evenement.  

Voorafgaande aan de dienstenveiling 

✓ Alle diensten worden vanaf 21 maart vrijgegeven en zo kan iedereen al een aantal weken bieden. De lijsten 
worden in de Witte Huisjes of via de mail verstrekt. Bieden kan tijdens het koffiedrinken op zondag via de 
speciale brievenbus in de Witte Huisjes, of via de mail. Vul onderstaand strookje (volgende pagina) in en 
mail deze naar dienstenveiling@hotmail.com of stop het in de brievenbus bij de dienstenveilingtafel in de 
Witte Huisjes. 

✓ Op de lijst in de Witte Huisjes wordt het hoogste bod per dienst bijgehouden, zodat u kunt zien wat u moet 
bieden, in het geval u graag een dienst wil hebben. (Dit geldt dus alleen voor gemeenteleden die per mail 
en in de kerk bieden en dus niet voor de koorleden en bezoekers. Zij kunnen alleen op 21 april meebieden 
op de diensten die dan geveild worden). 

Tijdens de dienstenveiling op vrijdagavond 

✓ De toegang van de dienstenveiling is gratis, evenals het drankje in de pauze. Aan het eind van de avond zal 
een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van het drankje en de kosten van de 4 koren.  

✓ Bij binnenkomst krijgt u een stembriefje. Nadat alle koren hun kunsten hebben vertoond, kunt u met uw 
bon stemmen op uw favoriete koor. Samen met de stem van de vakjury wordt 1 koor uitgeroepen tot 
winnaar. 

✓ Als de koren wisselen, zal de dienstenveiling plaatsvinden (4 blokken van 15 minuten). Dit zal via een 
veilingmeester en zijn assistent in goede banen geleid worden. Enkele diensten zullen via de beamer 
worden getoond.  

✓ Tijdens de dienstenveiling zal er slechts een deel van de diensten worden ‘verhandeld’.  Er is niet genoeg 
tijd om alle diensten langs te gaan. Wel zullen er vanuit elke categorie meerdere items worden 
aangeboden. Het is na de dienstenveiling pas duidelijk welke diensten welke eigenaar hebben gekregen. Let 
op: als u de weken voorafgaand aan de dienstenveiling biedt, bent u dus nog niet zeker van de dienst.  

✓ Gang van zaken tijdens de dienstenveiling op vrijdagavond; 
➢ U biedt op een kavel (een dienst) en u blijkt de hoogste bieder te zijn.  
➢ U krijgt direct van één van de assistenten een bewijs dat u het kavel heeft gekocht.  
➢ Met dit bewijs gaat u tijdens een optreden van een koor, tijdens de pauze of na afloop naar de tafel 

van de administratie.  
➢ Hier kunt u de betaling regelen (via pin of contant) 
➢ Na betaling krijgt u de informatie over de gekochte dienst. Dit kunnen de contactgegevens zijn van de 

aanbieder of een waardebon.  

Na de dienstenveiling 

✓ Na de dienstenveiling is bekend welke diensten welke eigenaar hebben gekregen. Op zaterdag zal er een 
definitieve lijst hangen in de Witte Huisjes. 

✓ De diensten die niet op vrijdag zijn geveild, maar die van te voren al zijn toegewezen aan de koper dienen 
op zaterdag en zondag (koffiedrinken) betaald worden. Mocht u op vakantie zijn, dan wordt er op een later 
moment contact met u gezocht om de betaling te realiseren.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als er toch nog vragen zijn, dan horen wij het graag. 
U kunt mailen naar dienstenveiling@hotmail.com of 1 van ons aanspreken op de zondagen. 

Met vriendelijke groet, 

Nanda Bax, Liesbeth Heeling, Linda Ostendorp, Bianca Holwerda, Nel Vernie, Margje Kuijper, Janneke 
Schermers 
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Kavelnummer  

Bedrag (per persoon, 
indien van toepassing) 

 

Aantal personen 
(indien van toepassing) 

 

Naam 

 

 

Mailadres (of 
telefoonnummer) 

 

 

 

 

 


