
 

Sterke én slimme vrijwilligers gevraagd! 
Voorraadbeheerder gezocht 
 
De Werkgroep Boekenbeurs Vincentius zoekt vrijwilligers die sterk én slim zijn. Onze huidige 
voorraadbeheerder, van de 100.000 boeken die wij elk jaar in januari verkopen in de 
BrabantHallen in het vierde weekeinde van januari, gaat ermee stoppen. Wij zoeken één of twee 
nieuwe vrijwilligers die sterk én slim zijn, die zijn taak willen overnemen. Gemiddeld neemt dit 
werk twee uur per week in beslag, behalve tijdens de beursweek; dan ben je er drukker mee.     

 
Werkbeschrijving voorraadbeheer BIM  
 
De opslag in de BIM (Brabantse InvesteringsMaatschappij), gelegen in de kelders van de voormalige De 
Gruyter-fabriek, bestaat uit twee ruimtes ten behoeve van de opslag van de boeken, verpakt in bananendozen, 
die in januari naar de Boekenbeurs in de Brabanthallen gaan. De uitgesorteerde pallets, elk bevattend dertig 
gevulde bananendozen worden weg gezet in ruimte 2. Ruimte 1 is voor het uitlopen, rangeren en opslag van 
opnieuw uit te zoeken voorraad die uit de delicatessenhoek van de laatste beurs afkomstig is. Gemiddelde 
capaciteit volle pallets voor de beurs en uitlooppallets is ongeveer honderd palletplaatsen. Als alle plekken 
benut zijn is rangeren vrijwel niet meer mogelijk. 
 
Taakomschrijving: 
Pallets met uitgezochte boeken worden vanuit de Havenstraat aangeleverd. Per pallet twintig dozen met 
willekeurige rubrieken. De dozen worden ‘uitgelopen’ en per rubriek gesorteerd. Maximum aantal dozen per 
rubriek gesorteerde pallet is dertig stuks. Volle rubriek pallets worden uitgerangeerd en geplaatst in ruimte 2. 
Als deze ruimte vol is gaat de opslag verder in ruimte 1. Pallets worden aan de voor- en achterzijde voorzien 
van een briefje met daarop vermeld de categorie. Per uitloopdatum wordt het aantal dozen per categorie 
bijgehouden en verwerkt in een overzicht. Dit gebeurt middels een Excelsheet. Hierop is dan te zien hoeveel 
pallets per categorie op voorraad is. Dit overzicht wordt per mail verzonden aan de boekensorteergroep. In een 
schematische plattegrond wordt bijgehouden op welke locatie een volle categorie pallet wordt weggezet.  
 
Zolang er nog ‘oude’ beursvoorraad en pallets met lege dozen staan, worden deze transport gereed gemaakt 
zodat ze naar de Havenstraat kunnen zodra daar ruimte voor is. Ook deze retourvoorraad wordt in aantallen 
volle dozen bijgehouden. 
 
In de week van de beurs worden de benodigde pallets met aan de hand van een slagenlijst t.b.v. transport 
voorzien van slagennummers en vervolgens naar het laadperron gereden. 
 
Na de beurs worden alle retour pallets en lege dozen weer weggezet in opslag ruimte 2. Van daar uit wordt 
alles weer opnieuw ingedeeld voor weer een nieuw jaar. In deze taakomschrijving is geen rekening gehouden 
met alle activiteiten die vanuit de andere BIM locatie gedaan moeten worden. Daar staan alle materialen die 
nodig zijn voor het bouwen van stellingen, kassa’s, catering etc. Niet alles wat wordt gedaan in de BIM, is 
mogelijk volledig beschreven.  De nieuwe BIM-voorraadbeheerder(s) zal (zullen) misschien wel op een 
praktischere wijze te werk gaan dan hierboven beschreven.  
 
Toelichting 
De tijdsbesteding van deze taak beslaat gemiddeld twee uur per week. De kelder van de Brabanthallen is dag 
en nacht met een speciale elektronische sleutel toegankelijk. Ook in de zomermaanden en op alle dagdelen kan 
er gewerkt worden.  
 
Belangrijkste pluspunten 
De belangrijkste pluspunten van deze taak zijn de volstrekte onafhankelijkheid; u kunt het doen op elk tijdstip 
dat u schikt. U bent zelf geheel verantwoordelijk. Wat u doet is ‘uw werk’. U kunt het ook als fitness 
beschouwen; het is lichamelijk pittig. Deze taak vervullen vraagt om een goede en regelmatige verslaglegging. 
 
Minpunt 
De kelder is stoffig. 



 

 
Belangstelling? 
Heeft u belangstelling in deze vrijwilligersfunctie, wilt u aanvullende vragen stellen, neem dan contact op met 
de voorzitter van de Werkgroep Boekenbeurs. De huidige voorraadbeheerder heeft het jaren in zijn eentje 
gedaan, maar dit is ook een klus die u met een ‘maatje’, als duo, kunt vervullen. 
 
 
Ton Stassen 
(073) 614 31 20 (privé) 
(06) 832 44 808 (mobiel) 
ton.stassen@home.nl 

 

 
 
 
 
 


