Vrijdagavond
Tijdstip 19.00-21.00 uur
19:00 uur Ontvangst met een kopje koffie/thee
19:15 uur Instructies
Een aantal belangrijke zaken voor een goed verloop van de vrijdagavond:
- Inbreng : De kleding wordt ingebracht, daarna wordt de kleding
gesorteerd op maat, een aantal vrijwilligers brengt deze kleding naar de
daarvoor aangegeven plek.
- Tafels : Bij de tafels wordt de kleding gesorteerd op soort kleding en ook
op jongens/meisjes kleding. De jongenskleding rechts en de
meisjeskleding links op de tafel (zie daarvoor onderstaand plaatje voor
de indeling van de kraam).
Indien nodig dozen/Ikea tassen alvast onder de tafel zetten voor bijv.
broeken.
- Kleding die mooier hangt op een hanger, graag ophangen. Jassen bij de
maat hangen.
- Vieze, kapotte kleding of uitgesproken verkeerde seizoenskleding graag
in de bestemde doos daarvoor.
- Bij het speelgoed staan twee vaste vrijwilligers die het speelgoed
sorteren.
Einde van de avond:
- Na het sorteren, de kleding van de tafel, netjes en overzichtelijk bij elkaar
in de Ikea tassen leggen. Dus maat bij maat. Soort bij soort.
- Het is prettig als iedere vrijwilliger zich even afmeldt aan het einde van
de avond bij een van de leden van de kledingbeurscommissie.
Vanaf 20.30u kan iedere vrijwilliger hetgeen zij heeft uitgezocht, afrekenen.
Er kan zowel contant als met PIN worden afgerekend.
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Zaterdag
Opbouwen beurs (9.00-10.30u):
8:45 uur Ontvangst met een kopje koffie/thee;
9:00 uur Instructies. In overleg worden de taken over de vrijwilligers verdeeld
Taken voor opbouwen beurs (9.00-10.30u):
- Ikea tassen naar buiten brengen.
- Stand, zoals hieronder beschreven, indelen.
Stand Indeling
Jongens
Meisjes
Bovenkleding
Bovenkleding
Onderkleding
Onderkleding
Voorkant Kraam

10:15 uur Instructies voor tijdens de beurs. In overleg worden de taken over de
vrijwilligers verdeeld.
Tijdens de beurs (10.30-12.30u):
- Alle vrijwilligers krijgen een t-shirt zodat duidelijk is wie helpt. De
organisatie draagt een t-shirt met een andere kleur, zodat voor de
vrijwilligers duidelijk is bij wie ze zich in geval van vragen kunnen melden.
- De kleding bij de stand netjes en overzichtelijk houden. Lege plekken
opvullen.
- Bezoekers in de gaten houden met het oog op diefstal.
- Catering; verzorgen van koffie/thee/limonade met iets lekkers buiten en
de lunch.
- Het kassa/ financiële team heeft zijn eigen duidelijke instructies en
kunnen prima zonder hulp.
- Vuilniszakken klaar leggen voor het sorteren van de retourspullen van de
inbrengers.
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12:30 uur Instructies voor afbouwen beurs. In overleg worden de taken over de
vrijwilligers verdeeld.
Na de beurs (12.35-15.00u):
- Sorteren van de kleding “Goed doel” of RETOUR inbrenger.
- Sorteren speelgoed op Goede Doel of Retour inbrenger;
- Alle kleding voor Dorcas ophalen met vuilniszakken van het “Goede
Doel” bij de uitgang naar de speelplaats van de kleuters plaatsen;
- Al het speelgoed voor De Speelstoet bij de uitgang naar de speelplaats
van de kleuters plaatsen; Dit graag zo veel mogelijk in dozen doen.
- Kleding binnen op alfabet sorteren;
- Buiten alles opruimen: touwen van marktkramen, maatbordjes
verwijderen, tafels/stoelen naar binnen;
- Vrijwilligers die deze dag helpen, mogen uit de kleding die na de beurs
niet verkocht is, nog maximaal 5 kleding artikelen uit de spullen die niet
retour naar de inbrenger moeten, voor zichzelf uitzoeken. En deze ook
GRATIS meenemen. Dit is een extraatje voor de vrijwilligers.
Tot slot:
- Het is prettig als iedere vrijwilliger zich afmeldt bij iemand van de
kledingbeurscommissie als zij naar huis toe gaat.
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