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70e veiling Sarto

2022

Beste mensen,
Wat werden er veel leuke koopjes aangeboden in de catalogus voor de 68e veiling in 2020.
Een heel uitnodigend voorwoord, alles geregeld en op de laatste dag 12 maart voor de
veiling werd alles afgeblazen i.v.m. de coronalockdown. O, wat was die avond vreemd.
Zoveel gebeld, gemaild, geappt, om alles zoveel mogelijk af te zeggen. Hopen dat men niet
met zelfgebakken appeltaarten bleef zitten…veel is die avond afgehandeld, maar het rare,
teleurgestelde gevoel bleef wel langer. Mooi dat er toch giften binnen zijn gekomen.
Gelukkig had de veiling nog wel reserves zodat de verenigingen dat jaar niet helemaal
zonder financiële ondersteuning verder hoefden.
De 69e veiling is op een andere manier gehouden, bij inschrijving, zonder de gezellige
veilingavond, helaas. Zo is het toch gelukt om de verenigingen ook dat jaar weer te
ondersteunen.
Nu de 70e veiling Sarto! Wel uitgesteld, nog steeds i.v.m. corona, maar komende 13 mei
rekenen we toch echt op uw komst! Eindelijk weer een ‘gewone’ veilingavond met een
bijzonder jubileum: 70 jaar! Daar maken we natuurlijk iets aparts van. Het blijft nog een
verrassing!
We hopen deze avond op een extra grote opkomst zodat we samen de schade van de
afgelopen jaren weer in kunnen halen! Voor de verenigingen is de financiële ondersteuning
een heel welkome aanvulling van de kas. Ook voor de besturen waren het moeilijke jaren.
Dit jaar zijn er weer heel veel leuke en aparte aanbiedingen. Natuurlijk ontbreken niet de
taarten en de bloemen, die horen er bij!
We beginnen de veiling om 19.00 uur met een veiling apart voor de kinderen. Tot € 15,mogen zij bieden op speciaal voor hen uitgezochte koopjes. De afslagers zijn hierbij: Niels
Kreuk en Bart Schuitemaker. Daarna is er voor de kinderen een speciale opvang geregeld in
de kleine zaal van Sarto, zodat de ouders nog een deel van de ‘grote mensen’ veiling mee
kunnen maken. Deze veiling begint zo snel mogelijk na de kinderveiling.
De afslagers zijn ook dit jaar weer Peter Swart en Richard de Beer. Al jaren heel bekende
gezichten bij ons en helemaal op elkaar ingespeeld. We hopen dit jaar op een topavond!
Aan alle voorbereidingen zal het niet liggen. Er zijn zoveel mensen bij betrokken, het moet
lukken! Veel dank aan allen die meegewerkt hebben en ook op de dag van 13 mei zich de
hele avond hiervoor inzetten! Ook alle aanbieders van koopjes bedankt! En natuurlijk alle
mensen die deze avond komen om zo samen een gezellige en succesvolle avond te beleven!
Laten we met z’n allen deze 70e veiling Sarto tot iets bijzonders maken!
Bekijk de catalogus op uw gemak, u zult verrast zijn door het gevarieerde aanbod! Voor
iedereen is er wel iets in te vinden! We rekenen op uw komst, zeker dit jaar!
Van harte welkom vrijdagavond 13 mei!
Tot ziens!
Namens het hele veilingbestuur,
Jos Kuin, voorz.,

VOORWAARDEN VEILING 2022
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
01-11-2022: 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 13 mei om 19.15 uur.
2. Mantel & Voors Notarissen en Mediators zal toezien op een goed verloop van de veiling.
3. Afslagers Peter Swart, Richard de Beer.
4. Wilt u de door u beschikbaar gestelde waren voorzien van uw nummer uit deze catalogus
vrijdag 13 mei 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
13 mei aan Lieneke Dekker afgeven in Sarto (of bellen 592677)
De volgende groepen die normaal wel subsidie ontvangen, hebben door corona minder
activiteiten geen subsidieverzoek ingediend. Dit waren de Bangertschool incl. Oudervereniging, Cantabilé, Excelsior, Jongerenkontakt, Nationale feestdagen en de Zonnebloem.
VERANTWOORDING UITGEKEERDE GELDEN IN 2021
AGK
€ 500,00
Andijker Toneel
€ 300,00
EHBO
€ 500,00
Huttendorp
€ 500,00
KBO
€ 2.000,00
KNRM
€ 500
KVG
€ 1.400,00
PCI Andijk
€ 700,00
Popkoor Singt
€ 300,00

RK Parochie
Schaatsen jeugd
St. Nicolaascomité
Sporting Andijk
TV Atlas
Volksdansgroep Andijk
Volleybalver. VVW
VVW Gymvereniging
Zwembad De Weid

€ 8.500,00
€ 400,00
€ 350,00
€ 2.300,00
€ 1.100,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

