Informatie en voorwaarden gezamenlijke Ding&Doen-Markt voor
verenigingen en goede doelen
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Omdat bijgaande informatie best veel is, hier eerst een inhoudsopgave zodat u gericht naar
informatie kunt zoeken:
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Algemeen
Voor wie?
Agenda informatieavond 5 maart, aanvang 20.00 uur Vierstee
De dingen markt in de sporthal
De doen markt in de toneelzaal
Vormgeving evenement niet ‘in beton gegoten’
Leukste idee voor een kraam wordt beloond
Inbreng Stichting Vierstee 2.0
Kan Stichting Vierstee nog hulp en handen gebruiken?
Nog enkele algemene zaken
Inschrijven voor deelname

1. Algemeen
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert Stichting Vierstee 2.0 onder de naam “Ding&Doen-Markt” een
gezamenlijke Rommel-, Curiosa- en Activiteitenmarkt in de Vierstee. Elke vereniging of
goededoelenorganisatie kan op deze dag één of meerdere kramen/tafels huren om producten (incl.
tweedehands) aan te bieden en de activiteiten van de club te promoten. Voorwaarde is dat de
opbrengst ten goede komt aan de eigen vereniging of een vooraf gemeld goed doel. Commerciële en
particuliere activiteiten zijn niet toegestaan.
Het evenement wordt door Stichting Vierstee 2.0 georganiseerd in de Vierstee in Maartensdijk.
Datum van het evenement
Start opbouw voor de deelnemers
Start evenement
Einde evenement
Sluiting Vierstee
Locatie van de spullenmarkt
Locatie van de activiteitenmarkt

Zaterdag 18 mei 2019
8.30 uur
10.00 uur
16.30 uur
Als alles netjes is opgeruimd
Sporthal
Toneelzaal en horecagedeelte

2. Voor wie?
Het evenement staat open voor iedereen die de opbrengst van zijn/haar activiteiten ten goede doet
komen aan een goed doel. Dit goede doel kan ook de eigen vereniging of eigen (charitatieve)
organisatie zijn. Deze dag is dus NIET bedoeld voor commercieel of persoonlijk gewin!
Deelname staat open voor:
 Verenigingen
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Stichtingen
Fondsen
Scholen die met de opbrengst van de dag een goed doel of vereniging steunen
Particulieren die met de opbrengst van de dag een goed doel of vereniging steunen
Bedrijven die met de opbrengst van de dag een goed doel of vereniging steunen
Maatschappelijke instellingen en organisaties
Kerken en kerkgenootschappen
Serviceclubs
Alle overige goede doelen
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Staat uw club of organisatie niet in het bovenstaande lijstje, wilt u graag meedoen en ondersteunt u
een goed doel of vereniging? Schrijf u dan ook in! Deelnemers hoeven geen speciale ‘band’ met de
Vierstee te hebben. Ieder goed doel en elke vereniging is welkom!
In eerste instantie is het evenement bedoeld voor deelnemers uit Maartensdijk en omgeving
(gemeente De Bilt). Zijn er nog kramen of tafels over, dan kunnen derden zich daarvoor inschrijven,
mits zij voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

3. Agenda informatieavond 5 maart, aanvang 20.00 uur Vierstee
Op dinsdag 5 maart 2019 organiseren we van 20.00 uur tot 22.00 uur een algemene informatieavond
in de Vierstee (activiteitenzaal linksachter).
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:


20.00 – 20.50 uur: Bespreking Ding&Doen-Markt. Hier kunt u al uw vragen stellen, mogelijke
partners zoeken of met elkaar afspraken maken om de markt nog bijzonderder te maken.
Hierna volgt een korte pauze, waarna we voor belangstellenden verdergaan met



21.00 – 21.30 uur: Status-update Stichting Vierstee 2.0 – Stand van zaken en verdere
plannen.



21.30 – 22.00 uur: (Agendapunt buiten Stichting Vierstee 2.0) Maartensdijker Gert-Jan
Weierink wil graag een structureel overleg organiseren tussen alle clubs en verenigingen van
Maartensdijk. Over dit onderwerp wil hij graag met jullie van gedachten wisselen.

4. De dingen markt in de sporthal
In de sporthal zal de spullenmarkt plaatsvinden. Iedere deelnemer kan zijn kraam/kramen naar
believen inrichten. In de sporthal mag in principe alles verkocht worden, behalve direct te
consumeren etenswaren.

Kramen en indeling
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De marktkramen zijn 2 meter breed en 1 meter diep. In de grote sporthal kunnen we in een bestuur@vierstee.nl
flink

aantal kramen plaatsen (zie afbeelding zaalindeling).

20 m.

40 meter
Stichting Vierstee 2.0 zal voor aanvang een indeling maken welke kramen voor welke deelnemers
zijn. Mochten er minder inschrijvingen zijn dan kramen, dan zullen er vanzelfsprekend minder
kramen geplaatst worden.

Huurkosten per kraam
Stichting Vierstee 2.0 heeft helaas niet voldoende financiële middelen om de kramen gratis aan te
bieden. Daarnaast maken wij ook kosten om het evenement te organiseren en te promoten. Daarom
vragen wij per kraam € 27,50 huur. Deze kosten zijn vooraf te betalen.

Verkoop eten en drinken in de sporthal
In de sporthal mogen geen direct te consumeren etenswaren aangeboden worden! Ook niet als
proeverij. Wilt u wel iets van voedingsmiddelen aanbieden, dan dienen deze goed verpakt te zijn,
zodat de kopers deze mee naar huis kunnen nemen.

5. De doen markt in de toneelzaal
De toneelzaal gaat als doen markt voor activiteiten en verwennerijen ingericht worden. Hiervoor
werken we met tafels van 2 x 1 meter. Van deze tafels kunnen we er 20 plaatsen. De tafels kunt u zelf
inrichten en u kunt zelf bepalen welke activiteiten u wilt ontplooien.
In de toneelzaal mogen ook direct te consumeren etenswaren verkocht worden, indien u rekening
houdt met de volgende drie voorwaarden:


Ter plekke mogen geen etenswaren bereid worden (dus niet koken, bakken, braden of
frituren);
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Aangeboden etenswaren mogen niet gelijk zijn aan wat in de horeca van de Vierstee wordt
verkocht;



Deelnemers mogen geen direct te nuttigen alcoholhoudende dranken aanbieden.

Wij denken bij passende activiteiten in de toneelzaal aan zaken als een grabbelton, ballen gooien,
behendigheidsspiraal, cupcakes versieren, schminken, haren vlechten of ballonnen knutselen, maar
ook andere activiteiten zijn mogelijk. Denk aan een make-upartiest of fotograaf voor een
professionele fotoshoot, of sponsgooien of koekhappen. Wilt u zelfgemaakte taarten, jams, koekjes,
cakes, flessen wijn voor thuis of andere lekkernijen voor het goede doel gaan verkopen? Dat kan!
Huur dan een van de 20 activiteitentafels in de toneelzaal. Natuurlijk kunt u altijd zowel een kraam
als een activiteitentafel huren! Helemaal leuk! De mogelijkheden zijn eindeloos, dus wees creatief!
Net als bij de spullenmarkt geldt ook hier: de opbrengsten van de activiteitenmarkt mogen niet voor
een commercieel of persoonlijk doel zijn, maar moeten ten goede komen aan een vereniging of
erkend goed doel.

Huurkosten per tafel
Als bijdrage in de organisatiekosten van het hele evenement vragen wij € 10,-- huur per tafel.

Vrij podium voor iedereen
In de toneelzaal plaatsen we een podium (2 x 2 meter) waarop iedereen die dat wil ‘iets’ kan doen,
met een pet of muziekkoffer voor zich. U kunt hierbij denken aan trompet/viool/blokfluit spelen,
jongleren, moppen vertellen, dansen, zingen of iets anders creatiefs of artistieks.
Uiteraard mag u als organisatie op dat podium ook leuke dingen doen om aan geld te komen of uw
naamsbekendheid te vergroten. Misschien wilt u wel iets bijzonders veilen of de winnaars van een
loterij bekendmaken. Dan is het podium in de toneelzaal uw (gratis) platform!
Als organisatie maken we voor dit vrije podium geen planning of draaiboek. We laten ons gewoon
verrassen door alles wat er gaat gebeuren.

6. Vormgeving evenement niet ‘in beton gegoten’
Bovenstaande vormgeving is zeker niet ‘in beton gegoten’! Heeft u leuke of originele ideeën
waarmee we het hele evenement nog mooier, aantrekkelijker of bijzonderder kunnen maken?
Graag! Stel ons op de hoogte en we nemen ze mee.
We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Bilt. Hij
gaat kijken of hij een bots-simulator en een VR-omgeving, waarin kinderen kunnen (leren) autorijden,
kan organiseren.
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Misschien kunt u een bijzondere foodtruck (geen algemene snackwagen!) regelen voor bij de ingang
of wilt u auto’s gaan wassen op de parkeerplaats om aan geld te komen. Misschien kunt u een
bijzondere ‘meet and greet’ met een bekende Nederlander regelen of een ritje met een Ferrari of
een paardenkoets aanbieden? Ziet u kans om een bluscontainer, mobiele klimmuur of hoogwerker
met bungee-jump te regelen of heeft u connecties met een verhuurder van Aquabubbles waarmee
kinderen in de (dan inmiddels schoongemaakte) vijver kunnen spelen? Feel free! Leuk! Wij doen
mee!
Dit zijn een paar voorbeelden van mogelijke activiteiten waar we graag ruimte voor maken en waar
we naar op zoek zijn!

7. Leukste idee voor een kraam wordt beloond
Bij uw inschrijving wordt gevraagd om uw doel aan te geven en de manier waarop (hoe en waarmee)
u uw kraam van 2 x 1 meter wilt gaan inrichten. De twee leukste en meest originele ideeën gaan we,
de belonen. Dit doen we door de twee mooiste verkoopplekken van de Vierstee beschikbaar te
stellen. Deze twee beloonde ideeën krijgen namelijk hun kraam naast de doorloop van de ingang
naar de sporthal. Daar komen alle bezoekers langs! Uw kraam krijgt dan ook de meeste attentie. De
bekendmaking hiervan zullen we ruim voor 18 mei doen.
Verzin dus iets bijzonders voor uw kraam en kom in aanmerking voor de mooiste verkoopplek van de
hele Vierstee!

8. Inbreng Stichting Vierstee 2.0
Met de inkomsten uit de verhuur van kramen en tafels zal Stichting Vierstee 2.0 de volgende zaken
regelen:


De huur van de kramen. Deze worden door ons (hopelijk met nog wat hulp) voor u
opgebouwd en afgebroken.



Neerzetten en opruimen van de tafels in de toneelzaal.



Informatieverstrekking over dit evenement via onder andere de Vierklank, Biltsche Courant
en overige lokale media.



Ontwikkelen en realiseren van een huis-aan-huisflyer met informatie over het evenement
en een lijst met alle deelnemers en wat deze deelnemers gaan aanbieden.
Verspreidingsgebied is (indien mogelijk qua verspreiding) Maartensdijk, Hollandsche Rading,
Westbroek en Groenekan. De respons op eerdere flyers van ons heeft bewezen dat dit (nog
steeds) een heel sterk medium met een hoge attentiewaarde is.



Grote informatie-banner bij de ingang van Maartensdijk en bij de Vierstee.

Kvk 64077810

Rabo NL90RABO0306337142

Stichting Vierstee 2.0
Wolfsmelk 11
3738 TD
Maartensdijk
Tel +31 614 67 61 60
www.vierstee.nl
bestuur@vierstee.nl



De algehele organisatie en voorbereiding van het evenement.



Aandacht op Facebook, andere sociale media en de website van Vierstee 2.0

9. Kan Stichting Vierstee nog hulp en handen gebruiken?
Ja, heel graag! Bij de volgende organisatorische zaken kunnen we zeker nog hulp gebruiken:


Rondbrengen flyers in Maartensdijk, Hollandsche Rading en Groenekan. Dit ongeveer 1 à 2
weken voor zaterdag 18 mei. Als een aantal mensen een wijk willen lopen is dit snel gebeurd
en kunnen wij ons verder richten op de organisatie.



Opbouwen van de kramen en inrichten toneelzaal op zaterdag 18 mei vanaf 07.00 uur.



Opruimen van de kramen en de toneelzaal en het schoonvegen van de vloeren/verder
opruimen van de zalen op zaterdag 18 mei vanaf ongeveer 17.00 uur.



Op alle mogelijke manieren reclame voor deze markt maken bij uw eigen familie, vrienden,
leden en overige achterban.



Tijdens de voorbereidingen en op de marktdag zelf zou het fijn zijn alsnog 2 à 3 vrijwilligers
ons willen helpen om alles in goede banen te leiden.



Stuur deze brief en informatie door aan zo veel mogelijk goede doelen / fondsen /
stichtingen / verenigingen en bedrijven / particulieren die goede doelen ondersteunen die u
kent en nodig ze actief uit! Hoe meer deelnemers, hoe beter!



Stichting Vierstee 2.0 maakt kosten om dit bijzondere evenement mogelijk te maken. Mocht
u zelf willen sponsoren of kent u iemand die zegt: ‘Ik vind dit zo’n bijzonder evenement; ik
wil hier wel een bijdrage aan geven!’, dan komen wij heel graag in contact met u.
Mocht het met een bijdrage van een sponsor mogelijk worden om de kosten voor de
deelnemers omlaag te brengen, dan zullen we dat zeker doen! Wie help Stichting Vierstee
2.0 bij het vinden van sponsoren?

Mocht u willen helpen of zijn er leden van uw achterban die willen helpen? Meldt u dat dan s.v.p. via
info@vierstee.nl of via onze Facebook-pagina. Uiteraard kunt u ook op 5 maart één van de
bestuursleden van Stichting Vierstee 2.0 aanspreken.
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10. Nog enkele algemene zaken


In de toneelzaal is (beperkt!) elektriciteit beschikbaar; in de sporthal is geen elektriciteit
beschikbaar.



In de sporthal en de toneelzaal is geen stromend water beschikbaar.



I.v.m. de veiligheid mag eventuele bekabeling niet los over de vloeren gelegd worden.



Nooduitgangen en vluchtwegen moeten te allen tijde vrijgehouden worden.



Er mag in de gehele Vierstee op geen enkele wijze met open vuur of gas gewerkt worden.
Roken is in het hele gebouw verboden.



Deelname aan dit evenement of het bezoeken van het evenement is geheel op eigen risico.



Stichting Vierstee 2.0 is niet verantwoordelijk voor hetgeen er door de deelnemers wordt
aangeboden of georganiseerd.



Er mogen geen (wettelijk) verboden goederen of diensten worden aangeboden of worden
verkocht. Deelnemers worden geacht zich te houden aan alle voorwaarden die de wet stelt
(bijv. geen alcoholverkoop aan minderjarigen)



Alle overgebleven spullen dienen mee teruggenomen te worden. Stichting Vierstee 2.0 heeft
geen mogelijkheden om deze af te voeren. Mochten er eventueel wel spullen achterblijven
die door ons moeten worden afgevoerd, dan worden de kosten daarvan op de achterlatende
partij verhaald. De containers van de Vierstee mogen niet gebruikt worden voor de afvoer
van afval.



Vanuit de organisatie en via de pers kunnen er foto’s of filmpjes gemaakt worden gedurende
het evenement. Deze foto’s of filmpjes kunnen worden gebruikt voor interne en/of externe
media-uitingen. Zijn daar ernstige bezwaren tegen, wilt u deze dan vooraf aangeven bij de
organisatie?



Stichting Vierstee 2.0 is niet verantwoordelijk voor eventuele vergunningen die voor
grootschalige of bijzondere binnen- of buitenactiviteiten bij de gemeente aangevraagd
moeten worden. Dit moet de aanbieder zelf doen.
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11. Inschrijven voor deelname
Vanaf ongeveer half februari kunt u inschrijven voor dit evenement via het inschrijfformulier op onze
website www.vierstee.nl. U vindt het inschrijfformulier onder het kopje ACTIVITEITEN.
Nadat u ingeschreven heeft, kunt u gelijk via iDEAL betalen. Dit scheelt veel administratie en is wel zo
handig. Nadat uw betaling is ontvangen, is de inschrijving definitief en onherroepelijk. Stichting
Vierstee 2.0 kan geen restitutie meer geven voor afgezegde kramen en tafels na maandag 22 april.
Op een andere manier inschrijven dan via het formulier op de website is niet mogelijk. Wij hebben de
informatie namelijk nodig voor onder andere een vermelding in de huis-aan-huisflyer en de diverse
communicatie-uitingen, het bepalen van de indeling van de markt en voor het bepalen van het beste
idee voor een kraam. Vul daarom het inschrijfformulier zo compleet mogelijk in.

De uiterste datum van inschrijven is maandag 22 april!

Bij de inschrijving is het: ‘Wie het eerste komt, die het eerst krijgt’. Schrijf dus snel in voordat alle
kramen en tafels verhuurd zijn!
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