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DRAAIBOEK	  VLOMARKT



1. Inleiding 

Voor	  u	  ligt	  het	  draaiboek	  van	  de	  vlomarkt	  Makkinga.	  	  

De	  organisaIe	  van	  de	  vlomarkt	  ligt	  in	  handen	  van	  Dorpsbelang	  Makkinga.	  	  Alleen	  door	  inzet	  van	  
diverse	  vrijwilligers	  is	  het	  mogelijk	  om	  iedere	  markt	  weer	  tot	  een	  succes	  te	  maken.	  	  Deze	  handleiding	  
is	  een	  tool	  wat	  ondersteuning	  kan	  bieden	  daar	  waar	  wenselijk	  is.	  

Bij	  aanvullingen	  en/of	  wijzigingen	  zal	  dit	  draaiboek	  bijgewerkt	  worden.	  	  	  

2. Bestuur Dorpsbelang Makkinga 
Het	  bestuur	  van	  Dorpsbelang	  Makkinga	  is	  eindverantwoordelijk	  voor	  de	  organisaIe	  van	  de	  vlomarkt.	  	  
In	  dit	  bestuur	  ziRen	  2	  markt-‐contactpersonen	  welke	  met	  de	  marktmeester	  de	  verantwoording	  voor	  
de	  organisaIe	  van	  iedere	  markt	  hebben.	  	  

3. Vergunning 
Dorpsbelang	  Makkinga	  zorgt	  voor	  een	  geldige	  vergunning	  welke	  nodig	  is	  voor	  de	  organisaIe	  van	  de	  vlomarkt.	  	  

De	  originele	  vergunning	  ligt	  op	  het	  secretariaat.	  	  	  

Verantwoordelijkheid:	  Het	  bestuur	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  geldigheid	  van	  dit	  document.	  	  

Een	  kopie	  van	  deze	  vergunning	  is	  beschikbaar	  en	  bevindt	  zich	  in	  de	  koffer	  van	  de	  marktmeester.	  Indien	  

wenselijk	  kan	  deze	  getoond	  worden.	  	  	  

Bevoegdheid:	  Marktmeesters	  

4. Wanneer is de vlomarkt ? 
Iedere	  laatste	  zaterdag	  van	  de	  maand	  gedurende	  de	  periode	  maart	  t/m	  oktober.	  

5. Standhouders 
Een	  ieder	  kan	  ten	  allen	  Ijde	  als	  standhouder	  deelnemen	  aan	  de	  markt.	  De	  markt	  is	  voor	  
standhouders	  opgedeeld	  in	  2	  delen.	  

✓ Vaste	  standhouders:	  	  In	  het	  eerste	  deel	  van	  de	  markt	  staan	  de	  vaste	  standhouders.	  Deze	  
marktlieden	  hebben	  een	  vaste	  geregistreerde	  plaats.	  	  

✓ De	  zogenaamde	  vrije	  plaatsen	  bevinden	  zich	  voorbij	  de	  wiRe	  streep	  over	  de	  weg	  (	  =	  
Oosterhuisweg).	  Hier	  kan	  een	  ieder	  zijn	  koopwaar	  te	  koop	  aanbieden.	  	  “	  Wie	  het	  eerst	  komt,	  
staat	  het	  meest	  vooraan	  “.	  

Mocht	  een	  vaste	  standhouder	  verhinderd	  zijn	  om	  naar	  de	  markt	  te	  komen,	  dan	  gee\	  hij/zij	  dit	  
normaliter	  door	  aan	  de	  marktmeester	  welke	  vervolgens	  deze	  vrijgekomen	  plekken	  weer	  kan	  vrijgeven	  
aan	  de	  standhouders	  zonder	  vaste	  standplaats.	  
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6. Hoe moet ik mij als vaste standhouder afmelden? 
“	  Ik	  ben	  vaste	  standhouder	  en	  ben	  verhinderd”	  wat	  nu?	  Uiterlijk	  vrijdagavond	  19.00	  uur	  
voorafgaande	  aan	  de	  markt,	  neemt	  u	  telefonisch	  contact	  op	  met	  de	  marktmeester,	  bereikbaar	  via	  
telefoonnummer:	  06-‐46391432	  of	  06-‐46388353.	  	  

7. Vaste standhouder is meerdere malen niet aanwezig. 
Indien	  u	  als	  vaste	  standhouder	  3	  x	  achter	  elkaar	  zonder	  afmelding	  niet	  aanwezig	  is	  geweest,	  behoudt	  
de	  marktmeester	  het	  recht	  u	  als	  vaste	  standhouder	  te	  royeren	  als	  standhouder.	  Dit	  hee\	  als	  gevolg	  
dat	  uw	  standplaats	  vrijgegeven	  wordt	  	  voor	  een	  nieuwe	  standhouder.	  	  

8. Ik wil op de markt staan en ben geen vaste standhouder 
Vrijdagavond,	  voorafgaande	  aan	  de	  markt,	  tussen	  19.00	  uur	  en	  20.30	  uur	  kunt	  u	  bellen	  met	  de	  
marktmeester,	  bereikbaar	  via	  telefoonnummer:	  06-‐46391432	  of	  06-‐46388353	  en	  vragen	  naar	  een	  
plaatsje	  op	  de	  markt,	  gelokaliseerd	  in	  het	  eerste	  gedeelte	  van	  de	  markt.	  Indien	  er	  een	  vrijgekomen	  
plaats	  beschikbaar	  is,	  ontvangt	  u	  een	  nummer	  wat	  correspondeert	  met	  een	  nummer	  op	  de	  markt.	  	  

9. Waar is mijn standplaats 
Uw	  standplaats	  is	  met	  wiRe	  cijfers	  gemarkeerd.	  Deze	  cijfers	  staan	  op	  het	  asfalt	  of	  agankelijk	  van	  uw	  
plaats	  op	  de	  stoeprand.	  

10. Ik wil in aanmerking komen voor een vaste standplaats 
U	  kunt	  bij	  de	  marktmeester	  aangegeven	  dat	  u	  in	  aanmerking	  wilt	  komen	  voor	  een	  vaste	  standplaats.	  
De	  marktmeester	  zal	  u	  op	  een	  wachtlijst	  zeRen	  en	  indien	  er	  een	  plaats	  met	  de	  wenselijke	  opgegeven	  
meters	  beschikbaar	  is,	  telefonisch	  contact	  met	  u	  opnemen.	  	  De	  marktmeester	  is	  ook	  hiervoor	  
bereikbaar	  op	  de	  vrijdagavond	  voorafgaande	  aan	  de	  markt.	  Telefoonnummer:	  06-‐46391432	  of	  
06-‐46388353.	  Aanwezig	  tussen	  19.00	  uur	  en	  20.30	  uur.	  

11. Standgeld 
Iedere	  standhouder	  betaald:	  €	  1,20	  per	  meter,	  met	  een	  minimum	  van	  €	  5,00.	  Uitzondering	  hierop	  zijn	  
de	  contracten	  welke	  met	  een	  aantal	  vaste	  standhouders	  zijn	  overeengekomen.	  	  

12. Vaste standhouders 
Voor	  een	  aantal	  standhouders	  	  hanteren	  wij	  een	  ander	  tarief.	  Dit	  is	  contractueel	  vastgelegd.	  

13. Mag ik op een oprit staan? 
OpriRen	  zijn	  van	  de	  bewoners,	  hier	  hanteren	  wij	  een	  vrije	  gi\.	  De	  bewoner	  is	  verantwoordelijk	  voor	  
het	  wel	  of	  niet	  toelaten	  van	  u	  als	  standhouder.	  
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14.  Parkeren op de markt 
Indien	  u	  standplaats	  het	  toelaat	  is	  het	  mogelijk	  om	  uw	  auto	  bij	  uw	  standplaats	  te	  parkeren.	  Indien	  dit	  
niet	  wenselijk	  of	  mogelijk	  is,	  kunt	  u	  uw	  voertuig	  parkeren	  bij	  de	  molen.	  Voor	  u	  als	  standhouder	  zullen	  
wij	  dan	  geen	  parkeerkosten	  in	  rekening	  brengen.	  

15. Mijn opbrengst gaat naar een goed doel 
Indien	  u	  als	  standhouder	  kan	  aantonen	  namens	  een	  goed	  doel	  aanwezig	  te	  zijn	  betaald	  u	  tot	  5	  meter	  
geen	  standgeld.	  Voor	  iedere	  meter	  meer	  dan	  5	  meter	  betaald	  u	  €	  1,20	  per	  meter.	  

16. Hoe laat moet ik als standhouder op de markt aanwezig zijn? 
Van	  iedere	  standhouder	  wordt	  verwacht	  dat	  hij/zij	  8.00	  uur	  aanwezig	  is	  op	  de	  markt.	  Vanaf	  8.00	  uur	  
worden	  er	  geen	  auto’s	  meer	  toegelaten	  op	  de	  markt	  en	  zullen	  de	  lege	  plaatsen	  van	  vaste	  
standhouders,	  welke	  niet	  geannuleerd	  hebben,	  vrijgegeven	  worden	  voor	  een	  ieder	  die	  op	  de	  markt	  
wil	  staan.	  

17. Ik sta op de markt en heb een vraag aan de marktmeester 
Tussen	  7.00	  uur	  en	  8.00	  uur	  zijn	  er	  2	  marktmeesters	  aanwezig	  op	  de	  markt.	  	  LocaIe:	  Begin	  van	  de	  
markt	  aan	  de	  Oosterhuisweg.	  

18. Opruimen standplaats 
Na	  afloop	  van	  de	  markt	  is	  iedere	  standhouder	  verplicht	  om	  zijn/haar	  	  standplaats	  schoon	  achter	  te	  
laten.	  

19.  Verantwoordelijkheid 
Iedere	  standhouder	  staat	  op	  eigen	  verantwoording	  op	  de	  markt.	  De	  organisaIe	  is	  niet	  
verantwoordelijk	  voor	  schade,	  diefstal,	  ongevallen	  etc.	  

20.  EHBO/AED 
Bij	  de	  ingang	  van	  het	  dorpshuis	  is	  een	  EHBO-‐post	  aanwezig.	  Hier	  is	  tevens	  een	  AED	  beschikbaar.	  	  	  

21. Parkeren als bezoeker 
Uw	  voertuig	  parkeert	  u	  bij	  de	  molen.	  Uw	  betaling	  van	  €	  1,00	  komt	  ten	  goede	  van	  Dorpsbelang	  
Makkinga.	  	  Parkeren	  in	  de	  bermen	  is	  niet	  toegestaan.	  	  U	  kunt	  hiervoor	  bekeurd	  worden.	  	  
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