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67e VEILING SARTO

2019

Ieder jaar kijken zo’n 26 verenigingen en instellingen uit naar de financiële oppepper die zij
van Gemeenschapsveiling Sarto ontvangen. Al die financiën hebt u samen toch maar weer
opgebracht! Met dank!
Het is geen straf hoor, die jaarlijkse 2e vrijdagavond in maart. Gezelligheid, veel koopjes,
koffie, borrel en hapjes, broodjes toe. Dat is Sarto wel toevertrouwd.
Voor ons als veilingbestuur is het ook geen beroerd werk hoor. Een korte intensieve
voorbereidingstijd, ja, het vraagt tijd en inzet. Maar als op de veilingdag alles binnenkomt en
zo tegen het eind van de middag klaarstaat, genieten ook wij er ieder jaar weer van. Net
zoals we ieder jaar weer hopen op een heel goede opbrengst! Na deze 67 e veiling gaan we
dan ook vol moed weer op naar de 68e veiling volgend jaar. Alles kan natuurlijk niet zonder
de steun van heel veel wijklopers, die de formulieren bij u in de bus doen en later weer
ophalen. Er zijn er die het al 25 jaar doen! Bedankt Toon Sijm! Geweldig!
De afslagers Peter Swart en Richard de Beer zijn er ook weer klaar voor. Met hun vlotte
babbel weten ze de koopjes leuk en vlot aan de man te brengen. Dit jaar zal ook ons
bestuurslid Debbie Roozendaal het afslaan eens proberen. Debbie kennende gaat dit lukken!
Succes Debbie!
De kinderveiling is inmiddels ook een vaste traditie geworden. Zo’n 35 koopjes voor
maximaal € 15,- . Speciaal voor de kinderen. Afslagers zijn hierbij Marryelle Deen en Niels
Kreuk. Altijd een groot succes! Ook een groot succes en heel leuk is de kinderopvang in de
kleine zaal na de kinderveiling. De ouders kunnen zo nog tot de pauze meegenieten van de
volwassenenveiling.
Een oproep aan alle leden, of misschien uw kinderen, van verenigingen die een financiële
ondersteuning krijgen van de veiling Sarto: kom ook naar deze leuke avond en ondersteun zo
zelf ook uw eigen vereniging. Of spreek af met een groepje, club, team om samen te gaan en
trakteer elkaar zo op een heel gezellige en zinvolle veilingavond! Van harte welkom!
Wij zijn er klaar voor en hopen u 8 maart in Sarto te treffen! Tot ziens!
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VOORWAARDEN VEILING 2019
1. De veiling geschiedt bij opbod en afslag; het opgeld bedraagt 5% ten laste van de koper.
2. De betaling van de koopprijs, zomede het opgeld, moet geschieden zonder korting voor
01-11-2019: t.n.v. Par.Veiling Sarto NL62RABO 0302.4001.25.
3. De beslissing van alle combinaties berust bij de veilingleider.
4. De artikelen worden voetstoots verkocht in de staat waarin zij zich bevinden.
5. Beneden de 18 jaar mag geen alcohol worden gekocht.
6. In onvoorziene gevallen de veiling betreffende, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is,
beslist de veilingleider.
7. Indien een aangeboden dienst binnen één jaar na de veiling of eventueel voor de
volgende veiling nog niet door de koper is opgenomen, verjaart deze aangeboden dienst,
tenzij dit onderling door de schenker en koper anders is overeengekomen.
8. Schriftelijke koopopdrachten mogen het maximale bod niet overschrijden.
ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN
1. De veiling begint 8 maart om 19.15 uur.
2. Notariskantoor Mantel & Overtoom zal toezien op een goed verloop van de veiling.
3. Afslagers Peter Swart, Richard de Beer en Debbie Roozendaal
4. Wilt u de door u beschikbaar gestelde waren voorzien van uw nummer uit deze catalogus
vrijdag 8 maart vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur in Sarto bezorgen of laten bezorgen?
5. Achter in deze catalogus kunt u eventueel een koopopdracht invullen en afgeven op de
daarop vermelde adressen.
6. Diegene die graag op korte termijn hun rekening willen ontvangen en
betalen kunnen voor de veilingavond een briefje schrijven en dit
8 maart aan Lieneke Dekker afgeven in Sarto (of bellen 592677)

VERANTWOORDING UITGEKEERDE GELDEN IN 2018
AGK
€ 500,00
Oranjevereniging
Andijker Toneel
€ 200,00
PCI Andijk
Bangertschool Oudervereniging
€ 1.400,00
Popkoor Singt
Bangertschool
€ 1.250,00
RK Parochie
Cantabilé
€ 250,00
Schaatsen jeugd
EHBO
€ 1.000,00
Sorghvliet zorginstelling
Excelsior
€ 1.200,00
Sporting Andijk
Huttendorp
€ 800,00
TV Atlas
Jongerenkontakt
€ 500,00
Veilig Verkeer Ned.
KBO
€ 1.750,00
Volksdansgroep Andijk
KNRM
€ 400,00
VVW Gymvereniging
KVG
€ 2.000,00
Zonnebloem
St.Nicolaascomité
€ 300,00
Zwembad De Weid

€ 300,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 8.000,00
€ 400,00
€ 350,00
€ 2.300,00
€ 1.100,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00

