
                                                      
Betreft:
– bedankje massale respons hulp ouderbar & aansluiting Ouderraad
– aankondiging tweedehandsspeelgoedbeurs & werkwijze inschrijving

Beste ouders,
Beste sympathisanten van de Ouderraad,

Allereerst willen we iedereen bedanken voor de massale respons op onze oproep vorige keer voor hulp 
tijdens de ouderbar & aansluiting bij de Ouderraad. De Ouderraad is versterkt met maar liefst 5 nieuwe 
leden. Daarnaast zal ook de ouderbar tijdens de Vriendendis voldoende bemand kunnen worden met de 
extra helpers die zich hebben aangemeld.

Daarnaast komt ook onze volgende activiteit er al snel aan. 
Op 8 november, van 14u tot en met 17u, organiseert de Ouderraad een tweedehandsspeelgoedbeurs! Dit 
in de parochiezaal, Dorp 48, 1602 Vlezenbeek.
Een ideale gelegenheid om, met Sinterklaas en de eindejaarsfeestdagen in aantocht, speelgoed te verkopen,
of zelf speelgoed te kopen aan voordelige prijzen!
Jullie zijn allen welkom!

Ouders die speelgoed wensen te verkopen, dienen zich wel tijdig in te schrijven. Het aantal tafels is immers
beperkt. Inschrijven doen jullie met onderstaande invulstrook, terug te bezorgen ten laatste op 24 oktober, 
in een gesloten envelop, samen met het inschrijvingsgeld.

Reglement:
1. Doel van deze beurs is de koop en verkoop van speelgoed. De artikelen moeten in goede en propere staat zijn.

2. De Ouderraad organiseert deze beurs als dienst voor de ouders/familie. Om te verkopen betalen deze € 5,00 inschrijvingsgeld
voor  een  tafel  (1,20m x  70  cm).  Het  aantal  inschrijvingen is  beperkt  en  de  inschrijving is  pas  definitief   na  betaling van  het
inschrijvingsgeld.

3. De eigenlijke staanplaatsen worden bepaald door de organisatie. De verkopers kunnen hun stand klaarzetten vanaf 13u. 

4. De verkoper bepaalt zelf de verkoopprijs. De opbrengst van de verkochte artikelen gaat volledig naar de verkoper.

5. De verkoper voorziet zelf voldoende wisselgeld.

6. Lege dozen, afval, niet verkochte artikelen… worden meegenomen na de beurs.

7. De Ouderraad is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging en voor eventuele ongevallen.

8. Bij afwezigheid wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

9. Deelnemen aan de beurs is zich akkoord verklaren met het reglement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingsformulier staanplaats tweedehandsspeelgoedbeurs

Naam:.................................................................................................................................................................

Ouder van:................................................................................................... Klas:..............................................

E-mail (*):.............................................................................Telefoon (*):............................................................

Aantal tafels:............ x € 5,00 = …................... (geld meegeven in gesloten envelop, aub)

(*): De Ouderraad respecteert uw privacy. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze actie, en geenszins 
doorgegeven aan derden. 


