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Nieuwe sjoelbakken
Na verschillende vragen vanuit verenigingen heeft de ANS contact opgenomen met Schilte over hoe
dit aan te pakken op korte en lange termijn.
Korte termijn: er gaat weer een bakkenactie komen. De bakken zullen echter pas rond half
november uitgeleverd worden. De reden hiervoor is dat Schilte op dit moment geen voorraad heeft
en Schilte uiteraard hartstikke druk is met het leveren aan scholen en kinderdagverblijven. Dit gaat
wel tot eind september duren en daarna is er weer ruimte om de voorraad sjoelbakken te vergroten.
Lange termijn: op de website komt een pagina waar je als vereniging bakken en sjoelschijven kunt
bestellen.

Bakkenactie
Zoals hierboven al aangegeven gaat het uitleveren van de bestelde sjoelbakken pas rond half
november plaats vinden. Voordat de bakken besteld en uitgeleverd kunnen worden gelden enkele
voorwaarden:
1. In iedere afdeling moet een afleveradres bekend worden waar de bestelde sjoelbakken voor
die afdeling afgeleverd kunnen worden. Op dit adres kunnen de bestelde sjoelbakken dan
door de betreffende verenigingen afgehaald worden. Wil jij jouw adres als verzamelplaats
voordragen? Daar zijn we hartstikke blij mee! Graag de volgende gegevens aanleveren aan
het bondsbureau:
a. Naam vrijwilliger.
b. Het ANS nummer dat je hebt. Aan de hand hiervan vinden we alle relevante
gegevens voor de uitlevering
2. Bestelde sjoelbakken moeten betaald zijn voordat deze uitgeleverd worden. Niet betaald –
niet uitleveren!
De prijs voor de actie sjoelbakken bedraagt 115 euro voor ANS leden en 135 euro voor niet ANSleden.

Sjoelbakken bestellen via de ANS site
Tegen het einde van 2019 zal er een pagina op de ANS website komen waar verenigingen/leden
sjoelbakken kunnen bestellen. Hier gelden echter de volgende voorwaarden:
1. Er kan slechts besteld worden wanneer het aantal sjoelbakken 10 of meer is.
2. De bestelde sjoelbakken worden door Schilte op 1 adres afgeleverd.
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Heeft bestellen dan nog wel zin? Jazeker, ga bij de leden of nabije verenigingen vragen of zij ook
behoefte hebben aan nieuwe sjoelbakken.
De kosten voor deze sjoelbakken bedragen 135 euro voor ANS leden.
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