Categorie 1:

Tweedehandsbeurzen

Genomineerd in de categorie
Tweedehandsbeurzen:

•
•
•
•
•

Aarschot – Besloten verkoopsgroepen op Facebook
Petegem-aan-de Leie – Online tweedehandsbeurs
Retie – Online kapstokverkoop
Kaulille – Kofferbakverkoop
Waregem – Fysieke tweedehandsbeurs met coronamaatregelen

Aarschot: Besloten verkoopsgroepen
op Facebook
Door corona kunnen we geen tweedehandsbeurzen
organiseren. Daarom bieden we online alternatieven: een
online speelgoedbeurs, een online kledingbeurs en een online
boeken/muziek/film-beurs.
Iedereen, ongeacht lidmaatschap en woonplaats, kan
aansluiten om artikelen te kopen. Enkel inwoners van Aarschot
(leden + niet-leden) kunnen artikelen verkopen.
Met dit initiatief willen we vooral 'in the picture' blijven, zowel
als afdeling als met het concept van onze
tweedehandsverkopen.
Onze groepen werden opgericht in september 2020 en zijn
sindsdien permanent actief.

•
•
•

https://www.facebook.com/groups/gezinsbondaarschotboekenmuziekfilmbeurs
https://www.facebook.com/groups/gezinsbondaarschotspeelgoedbeurs
https://www.facebook.com/groups/gezinsbondaarschotkledingbeurs

Petegem-aan-de-Leie: Online
Tweedehandsbeurs
Ter vervanging van de geplande tweedehandsbeurs hebben we
via Facebook een gratis alternatieve online tweedehandsbeurs
ingericht. Het werd een overrompeling: meer dan 700
personen dienden zich aan, meer dan 17000 artikelen werden
te koop aangeboden.
Verkopers konden van 31/10 tot 5/11 artikelen te koop
aanbieden, de eigenlijke verkoop liep van 6/11 tot 8/11.
Mensen spreken zelf af ivm de ophaling.
Ook in het voorjaar van 2021 organiseerden we zo’n online
beurs.

•

https://www.facebook.com/groups/2957885330988709

Retie: Online Kapstokverkoop
Wegens de geldende maatregelen was het al snel duidelijk dat
we onze traditionele kapstokbeurs in september niet konden
laten doorgaan. Heel jammer, want we wilden de gezinnen
toch iets bieden. Er kwam het idee om de beurs online te
organiseren via een besloten Facebook-groep.
Ons bestuur zorgde voor een coronaveilige uitwisseling van de
verkochte artikelen: op zaterdag 26 september werden in de
voormiddag de pakketjes netjes ingepakt binnengebracht, en
in de namiddag konden de kopers hun artikelen komen
ophalen. We zagen veel blije en tevreden mama's, papa's en
kindjes!

•
•

https://www.gezinsbondretie.be/onze-activiteiten/tweedehandsbeurzen
https://drive.google.com/open?id=12yemFNG05Lm4WQIFualLWyuUSHx_NY0Q

Kaulille: Kofferbakverkoop
Een kofferbakverkoop is een verkoop buiten, vanuit de
kofferbak van je auto. Na een brainstorm van het bestuur,
gingen wij over tot actie: CES-formulier, toelating bij het
gemeentebestuur, alle nodige materiaal verzameld, PR
opgestart. De inschrijvingen volgden snel.
Over elk detail ivm corona werd nagedacht. Aan de in-en
uitgang stond iemand van het bestuur om de bezoekers hun
handen te ontsmetten, er moest afstand gehouden worden, we
verdeelden alcoholgel… Bezoekers moesten zich registreren, en
kregen een pen + winkeltas (Gezinsbond) mee.

•

https://youtu.be/x_XBU7-Ih1Q

Waregem: Fysieke tweedehandsbeurs
met coronamaatregelen
Terwijl heel wat afdelingen in de buurt afhaakten, opteerde
Gezinsbond Waregem om haar jaarlijkse tweedehandsbeurs,
toegankelijk voor leden en niet-leden, toch te organiseren mits
totale revisie van het draaiboek:
- halvering van het aantal standen
- 200 m nadarafsluitingen en linten plaatsen volgens een
vooraf goedgekeurd circulatieplan
- een buitenterras met voldoende 1,5 m-afstand aanleggen
- een Corona-veilige ontvangst met registratie van zowel
verkopers als kopers uitwerken
- allerlei ontsmettingsmateriaal aanvoeren
- …

Dat de financiële eindbalans van de activiteit achteraf rood
kleurde, was enigszins te verwachten. Het deed evenwel deugd
om van heel wat bezoekers, die per 100 konden binnenkomen,
te horen hoe de gedane inspanningen geapprecieerd werden.
•

https://drive.google.com/open?id=1mzC6WA0dOTQySucgmq5mJ6G8rXzG7xpw

