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OPSPORING VERZOCHT
De commissie Bethel Bazar vraagt uw aandacht voor het volgende:
Sinds de bekendmaking van het feit dat wij in 2020 de laatste Bethel Bazar willen organiseren,
bereiken ons veel teleurgestelde reacties. Wij willen benadrukken dat de reden om te stoppen niet is
dat we denken niet nodig te zijn en ook niet dat we geen zin meer hebben in de organisatie. In
tegendeel!
De reden voor ons besluit is dat we met te weinig mensen zijn om de organisatie goed te kunnen
doen. Daarnaast beginnen voor veel commissieleden de jaren te tellen. Een aantal van ons zou liever
nog jaren doorgaan, maar……………………………..wel met extra hulp!! Wat fijn zou het zijn als we de
komende twee jaar een nieuwe club mensen konden inwerken!
Natuurlijk kunnen we tijdens de twee bazardagen rekenen op een grote groep vrijwilligers, die beide
dagen in touw zijn om een mooie bazar te realiseren. Maar er is nog meer te doen!

Concreet: Waar zijn we naar op zoek en wat houden de werkzaamheden in?
Nieuwe leden voor de commissie, zoals:
Algemene werkzaamheden:
 4 à 5 keer per jaar vergaderen (jan – mei)
ter voorbereiding van de bazar
 Coördinator Rad van Avontuur
 Sponsorcoördinator
 1 evaluatievergadering
 Coördinator boodschappenactie
 1 startvergadering in september
 Coördinator antiek en Curiosa
 Aanwezigheid tijdens de bazardagen
En passend bij uw mogelijkheden:
 Coördinator planten en stekken
 In overleg minimaal 1 keer aanwezig op
inzamelavond rommelmarkt
 Inkopen doen
 Mensen vragen/regelen om te helpen
Coördinator Rad van Avontuur
 Benaderen lotenverkopers en prijzenlopers
 Benaderen raddraaiers
 Podium opbouwen
 Aantal prijzen en rondes bepalen en
eventueel prijzen kopen
 Verzamelen zegels en prijzen kiezen
Sponsorcoördinator
 Benaderen bedrijven en winkels om prijzen
te vragen

Coördinator boodschappenactie






Coördinator antiek en curiosa





Voor deze taak is enige kennis van antiek vereist
Coördinator planten en stekken











Benaderen supermarkten en maken van
afspraken
Zoeken van mensen die in de supermarkten
willen staan
Langsgaan bij deze mensen op de dag van
de actie
Coördineren van het maken van de
levensmiddelenpakketten
Op vrijdagavonden tijdens inzameling van
rommelmarktspullen de waardevolle zaken
uitzoeken
Schoonmaken en prijzen van antiek en
curiosa
Inrichten van de kraam voorafgaand aan de
bazar
Verkoop antiek en curiosa tijdens bazar
Voorafgaand aan de bazar contact leggen
met kwekers en onderhandelen
Tijdens bazar verkoop van planten en
stekken

Concreet: Wat hebben we te bieden?
Een enthousiaste groep mensen met 25 jaar bazar-ervaring, die popelt om nieuwe mensen
deelgenoot te maken van het bazar-gevoel
Een draaiboek waarin de belangrijke organisatorische zaken terug te vinden zijn
Een aantal gezellige vergaderingen per jaar
In het najaar een etentje met de groep (uiteraard op eigen kosten)
Het Bethel Bazar-gevoel: de voldoening van met elkaar werken aan enkele goede doelen
en daarbij zoveel saamhorigheid ervaren dat het ieder jaar weer jammer is als het voorbij
is!

Heb je interesse, geef je dan op bij
 Huib van Zessen
0180 617059
 Wilma Diepenhorst
0180 615167
 Mail: bethelbazar@hotmail.com
Uiteraard kunt u hier en bij andere commissieleden ook terecht met vragen.
De Bethel Bazar valt onder verantwoording van de Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht en is
wijkgemeente onafhankelijk.

