Geachte leden.
Onze vereniging is in de gelegenheid geweest om een grote hoeveelheid wapenzakken aan te kopen
van wapenzaak Hes van Zweeden, omdat de zaak ophoudt te bestaan. We vinden het jammer dat de
zaak op houdt te bestaan, maar het is niet anders. We hopen dat de medewerkers van Hes van
Zweeden ondanks het sluiten van de zaak een goede toekomst hebben.
Als vereniging hebben we de totale voorraad wapenzakken gekocht, om ze voor een sympathieke
prijs aan de leden te kunnen aanbieden. Voor een deel zal het interessant zijn voor leden die ook
handelaren zijn, voor een deel zal het interessant zijn voor individuele leden.
Op basis van onze overnameprijs kunnen we het volgende aanbieden. Dit doen we zonder
winstoogmerk. Mocht er enige meeropbrengst zijn dan de inkoopprijs, komt dat weer ten goede aan
de leden via de reserve van de vereniging.
De rollen kunnen de kopers naar eigen goeddunken op lengte snijden en moeten worden
opgehaald, en afgerekend bij de penningmeester in Elburg.
Sets van 5 zakken of per stuk zijn te verkrijgen op onze beurzen (bij Vincent van Oers) of beurzen
waar Vincent van Oers onze vereniging ons vertegenwoordigt (ook daar verkrijgbaar bij Vincent
van Oers).

Wat kost het:
Grote rol

€ 100,-(grote rollen zijn ca. 25,5 kg, ca 36cm diameter; inclusief kartonnen
middenrol, kleur blauw, zonder opdruk)

Kleine rol

€ 80,-(kleine rollen zijn ca. 10 kg, ca 23cm diameter, incl. kartonnen
middenrol, kleur groen met opdruk van Hes van Zweeden)

5 stuks

€ 7,50

1 zak

€ 2,--

De rollen kunnen de kopers naar eigen goeddunken op lengte snijden en moeten worden
opgehaald, en afgerekend bij de penningmeester in Elburg.
Sets van 5 zakken of per stuk zijn te verkrijgen op onze beurzen (bij Vincent van Oers) of beurzen
waar Vincent van Oers onze vereniging ons vertegenwoordigt (ook daar verkrijgbaar bij Vincent
van Oers).
B.t.w. facturen worden niet verstrekt. Het zijn netto bedragen t.b.v. de verenigingskas.
Deze verkoop strekt voor zover er voorraad is. Op is op. Als de vereniging daarna weer moet
aankopen, wordt er een nieuwe prijs bepaald. Die prijs zal vermoedelijk hoger zijn dan de nu
aangegeven aanbiedingsprijzen.
Voor informatie bel met de penningmeester, Wubbo Muntinga, 0525-683064

