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Inschrijfformulier Ding&Doen-Markt Maartensdijk 
 

Zaterdag 18 mei 2019 
 

Uiterste inschrijfdatum: Maandag 22 april 2019 
 
 
Algemeen: 
 
Naam organisatie: ___________________________________________________________________ 
 
Contactpersoon: ____________________________________________________________________ 
 
Functie: ___________________________________________________________________________ 
 
Correspondentieadres: _______________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer contactpersoon: ______________________________________________________ 
 
Verhuur: 
 
Aantal te huren marktkramen (sportzaal):    __ x € 27,50 per stuk =  € ___,__ totaal 
 
Betalen kan via de website: https://www.vierstee.nl/product/dingdoenmarktkraam/  
 
Er zijn maximaal 89 kramen, meerdere kramen per deelnemende organisatie is mogelijk.  
Bij huur van meerdere kramen zullen deze naast elkaar gepland worden. 
 
Aantal te huren tafels (toneelzaal):   __ x € 10,00 per stuk =  € ___,__  totaal 
 
Betalen kan via de website: https://www.vierstee.nl/product/ding-doen-markt-tafel/  
 
In de toneelzaal kunnen maximaal 20 tafels geplaatst worden.  
Hierbij geldt de volgorde van inschrijving, na 20 verhuurde tafels stopt de inschrijving. 
 
Inschrijving is pas definitief na binnenkomst van uw betaling bij onze penningmeester. 
 
Eventuele opmerkingen of dingen die de organisatie moet weten:  

 

 

 

 

 

 
 
  

http://www.vierstee.nl/
https://www.vierstee.nl/product/dingdoenmarktkraam/
https://www.vierstee.nl/product/ding-doen-markt-tafel/
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Voor vermelding in de huis-aan-huisfolder en media-uitingen van Stichting Vierstee 2.0: 
 
Naam vereniging/goede doel zoals in de flyer vermeld dient te worden: 

_________________________________________________ (Maximaal 75 karakters) 

 
Wat gaat u deze dag aan de bezoekers aanbieden? 

_________________________________________________ (Maximaal 75 karakters) 

 
 
Doel waarvoor het opgehaalde geld gebruikt gaat worden (mag niet commercieel of persoonlijk zijn): 

_________________________________________________ (Maximaal 75 karakters) 

 
 
Waar kunnen belangstellenden meer informatie vinden over wat u de deze dag gaat aanbieden (bijv. 
de website en/of account(s) op social media van uw vereniging of organisatie)?  

_________________________________________________ (Maximaal 75 karakters) 

 
 
Voor het bepalen van het beste/origineelste/leukste idee van deelnemers: 
 
Wat gaat u voor bijzonders met uw verkoop kraam doen om uw goede doel/uw spullen onder de 
aandacht te brengen?  

 

 

 

 
De twee beste, origineelste en/of leukste ideeën worden beloond met een gratis kraam in de doorloop 
van de ingang naar de sporthal! 
 
Heeft u mogelijkheden om Stichting Vierstee 2.0 te ondersteunen bij de organisatie of uitvoering 
van de Ding&Doe-markt? Zo ja, welke? 

 

 

 
Plaats en Datum:  
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Verstuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk naar info@vierstee.nl  
 
Uiterste inschrijfdatum: Maandag 22 april 2019  
 
Bij een compleet ontvangen inschrijving en betaling van de huurkosten is de inschrijving definitief en 
onherroepelijk.  

http://www.vierstee.nl/
mailto:info@vierstee.nl

