Inschrijfformulier Verenigingenmarkt Nuenen 2017
Op zondagmiddag 10 september 2017 organiseert stichting DwersVerband in en rond Het Park in Nuenen
voor de tweede keer een Verenigingenmarkt. Voor deze markt kunnen organisaties zich inschrijven die:
a. Grotendeels worden georganiseerd door en met vrijwilligers;
b. Actief zijn in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind;
c. Non-commercieel werken;
d. Een algemeen maatschappelijke functie hebben.
Veelal zal daarbij sprake zijn van verenigingen, stichtingen en ‘not for profit’organisaties actief op het
gebied van sport, hobby & creativiteit, kunst, cultuur, muziek, natuur, wonen, zorg & welzijn.
Het is de bedoeling dat iedere deelnemer zorgt voor een aantrekkelijke kraam, liefst met leuke activiteiten
voor de jonge en oudere bezoeker. Daarbij hopen we dat u ook denkt aan bezoekers met een beperking.
Deelnemers aan de Verenigingenmarkt hebben de unieke gelegenheid om zich op laagdrempelige en
informele wijze te presenteren, bezoekers te informeren en enthousiast te maken voor de activiteiten en
diensten van hun organisatie. Het is tevens een mooie gelegenheid om vrijwilligers te werven.
De deelnamekosten zijn € 40,00 voor een hele kraam of € 25,00 voor een halve kraam (of alleen een
locatie zonder kraam). Een kraam is 4 meter breed en 1,20 meter diep.
NB: Organisaties die werken met zowel beroepskrachten als vrijwilligers betalen € 75,00 resp. € 40,00.

Na uw inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging en het verzoek binnen 4 weken de deelnamekosten te voldoen. Zodra het bedrag door ons is ontvangen, is uw deelname definitief.
Bij uw inschrijving kunt u een gemotiveerd verzoek indienen om bij uw kraam/locatie de beschikking te
krijgen over elektriciteit. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd, betaalt u € 10,00 extra.
Bij dit inschrijfformulier hoort een bijlage met de spelregels voor deelnemers Verenigingenmarkt 2017; u
gaat hiermee automatisch akkoord als u zich inschrijft voor de Verenigingenmarkt.
Inschrijven voor de Verenigingenmarkt kan tot 1 juni 2017 door het ingevulde inschrijfformulier te mailen
naar info@dwersverband.nl of te sturen naar: Stichting DwersVerband, p/a Het Kempke 8, 5672 PL
Nuenen. Als u vragen/opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met: info@dwersverband.nl

Organisatie
Volledige naam organisatie
Eventuele afkorting van de naam
Rechtsvorm
Korte omschrijving van activiteiten van
de organisatie
Postadres
Postcode
Woonplaats
Algemeen e-mailadres organisatie
Website organisatie
Contactpersoon voor de markt
De heer/Mevrouw
Voornaam
Achternaam
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer

Inschrijving
Hele of halve kraam
Elektriciteit bij kraam?
Let op: extra kosten.

Hele kraam / halve kraam / alleen locatie
Nee / Ja, motivatie:

Eventuele wensen t.a.v. locatie
Voor muziekverenigingen/koren: zou u
Nee / Ja
een optreden willen verzorgen?
versie 31 maart 2017

Spelregels en informatie voor deelnemer
Verenigingenmarkt Nuenen c.a. 2017 –
Zondag 10 september 2017 - Het Park in Nuenen
Met inschrijving en betaling accepteert de deelnemer de volgende spelregels en leeft deze na ten behoeve
van een veilig en prettig verloop van de Verenigingenmarkt voor deelnemers en bezoekers.
Doel Verenigingenmarkt
1. Het doel voor deelnemers aan de markt is:
a. Bezoekers te informeren en enthousiasmeren over de activiteiten en diensten van hun organisatie;
b. Het werven van vrijwilligers;
2. Het doel van bezoekers aan de markt is:
a. Op laagdrempelige en informele wijze kennismaken met hetgeen de verenigingen/stichtingen/
instellingen in de gemeente Nuenen c.a. te bieden hebben op het gebied van onder andere sport,
hobby & creativiteit, kunst, cultuur, muziek, natuur, wonen, zorg & welzijn;
b. De mogelijkheid te bieden om zich te oriënteren op de mogelijkheden om als vrijwilliger actief te
zijn.
Inschrijven deelnemers
1. Aan de Verenigingenmarkt nemen organisaties deel die:
a. Grotendeels worden georganiseerd door en met vrijwilligers;
b. Actief zijn in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind;
c. Non-commercieel werken;
d. Een algemeen maatschappelijke functie hebben.
Veelal zal daarbij sprake zijn van verenigingen, stichtingen en ‘not for profit’organisaties actief op
het gebied van sport, hobby & creativiteit, kunst, cultuur, muziek, natuur, wonen, zorg & welzijn.
2. Op individuele basis beslist stichting DwersVerband of organisaties met een algemeen maatschappelijk
functie maar niet of slechts in beperkte mate werkend met vrijwilligers, mogen deelnemen aan de
Verenigingenmarkt. Voor hen geldt een afwijkend deelnemersbedrag.
3. Er kan een hele of halve kraam worden gehuurd en/of locatie ten behoeve van activiteiten.
4. Als een deelnemer bijzondere faciliteiten nodig heeft (denk aan extra ruimte bij de kraam of elektriciteit)
ten behoeve van de inrichting van zijn kraam of activiteiten die worden georganiseerd dan kunnen deze
worden aangevraagd. Elektriciteit voor het gebruik van laptops/pc’s wordt echter niet geregeld. Voor
het gebruik van elektriciteit worden bij de deelnemer extra kosten in rekening gebracht.
5. De deelnamekosten moeten binnen vier weken na ontvangst van de inschrijfbevestiging worden
voldaan. De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten zijn betaald.
6. Als een deelnemer tijdens de Verenigingenmarkt activiteiten wil organiseren die relevant zijn voor
evenementenvergunning die bij de gemeente is/wordt aangevraagd, moet dat minimaal 8 weken voor
de markt worden gemeld bij de organisatie. Denk daarbij aan het versterkt geluid, gebruik van gas of
open vuur, bouwen van stellages etc.
7. Deelnemers kunnen een gemotiveerd verzoek indienen voor een bepaalde locatie in Het Park. De
organiseert probeert bij de toewijzing van locaties aan deelnemers met het verzoek rekening te
houden, maar geeft daarvoor geen garanties.
Organisatie markt algemeen
8. De adviezen en instructies van de organisatie van de Verenigingenmarkt moeten worden opgevolgd.
De organisatie is tijdens de Verenigingenmarkt te herkennen aan een badge en/of
T-shirt met het
logo van Stichting DwersVerband.
9. De kraam van Stichting DwersVerband is gedurende het evenement tevens het coördinatiecentrum van
de organisatie van de dag.
10. Iedere deelnemer ontvangt een overzicht van alle voor die dag relevante telefoonnummers van de
organisatie.
11. Tijdens het evenement is EHBO-aanwezig. Aan het begin van de dag wordt bekend gemaakt op welke
locatie zij staan.
12. Als sprake is van bijzondere situaties (bijvoorbeeld een nationale/regionale calamiteit, extreme
weersomstandigheden) informeert de organisatie de deelnemers over de te nemen maatregelen via
www.dwersverband.nl, Facebook (www.facebook.com/verenigingenmarktnuenen), Twitter
(@DwersVerband).
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Inrichten kraam
13. Iedere deelnemer krijgt een specifieke locatie door de organisatie toegewezen. Afhankelijk van de
inschrijving krijgt de deelnemer alleen een locatie (zonder kraam), of een locatie met een hele of halve
kraam. Deelnemers krijgen tijdig te horen op welke locatie (het nummer van uw kraam) ze terecht
kunnen.
14. De toegewezen locatie (hele of halve kraam, of specifieke plaats in Het Park) kan vanaf 12.00 uur
worden ingericht (en niet eerder!).
15. Het formaat van een hele kraam is 4 m (lang) x 1,20 m (diep/breed). Iedere kraam krijgt (aan de
bovenzijde) een dekzeil (dat u eventueel nog zelf moet bevestigen aan de balken met behulp van
aanwezige klemmen); de achterzijde van de kraam is open.
16. Er mogen materialen aan de kraam bevestigd worden zonder de kraam en/of het dekzeil te
beschadigen. Eventuele schade wordt op de betreffende deelnemer verhaald.
17. Er mogen geen kuilen worden gegraven, voorwerpen worden ingegraven of gaten in de grond van Het
Park worden geboord, ook niet ten behoeve van de plaatsing van bijvoorbeeld palen, vlaggenmasten of
tenten. Dit mede om beschadigingen aan bijvoorbeeld ondergrondse elektriciteitskabels te voorkomen.
Ook mag niets bevestigd worden aan in de omgeving aanwezige bomen en struiken. Eventuele schade
die toch ontstaat, wordt op de betreffende deelnemer verhaald.
18. Er mag niet in Het Park worden gereden; er mogen geen auto’s en aanhangers in Het Park worden
geparkeerd.
19. Iedere deelnemers wordt geacht het eigen afval op te ruimen. Zorg daarom voor een eigen vuilniszak
ten behoeve van het verzamelen van het ‘eigen’ afval bij uw locatie.
20. Een deelnemer mag naast de kraam materialen plaatsen. Let daarbij op dat de doorgang (paden,
wegen) voor zowel voor hulpdiensten als bezoekers (eventueel in rolstoel, scootmobiel of rollator
gebruikend) goed toegankelijk blijven.
Gebruik elektriciteit
21. Iedere deelnemer die elektriciteit gebruikt op de Verenigingenmarkt moet hiervoor vooraf expliciet
toestemming hebben van de organisatie. Bekend moet zijn welke apparatuur wordt gebruikt en welk
vermogen men nodig heeft. Deelnemers die van de organisatie toestemming hebben, krijgen een
speciale kaart die ze zichtbaar aan hun kraam moeten ophangen.
22. Kosten die gemaakt moeten worden ten gevolge van storingen en/of schade komen voor rekening van
de veroorzaker.
23. Deelnemers moeten zelf zorgen voor een lang verlengsnoer (30 – 40 meter). Dit snoer moet bij gebruik
volledig afgewikkeld zijn (in verband met oververhitting van de kabel). Let daarbij op dat men niet over
het snoer kan struikelen. Eventuele kabels over paden/wegen moeten afgedekt zijn.
24. Om alle voorzieningen rondom elektriciteit mogelijk te maken, huurt de organisatie materiaal. Na afloop
moet men dit materiaal laten liggen (de organisatie ruimt die op). We verzoeken deelnemers mee te
bewaken dat het materiaal niet door onbevoegden wordt meegenomen.
Watervoorzieningen
25. Het is niet mogelijk gebruik te maken van een watertappunt in Het Park. Als een deelnemer water
nodig heeft, moet dit zelf meegebracht worden.
26. Indien sprake is van extreme hitte (warmer dan 27°C) zorgt de organisatie dat in Het Park op een
aantal locaties drinkwater voor bezoekers aanwezig is.
Aanvang Verenigingenmarkt
27. De Verenigingenmarkt is vanaf 13.00 uur voor bezoekers geopend. De kramen moeten dan ingericht
zijn.
Activiteiten deelnemers
28. Het aanbieden van activiteiten, voor jong tot oud(er) én mensen met een beperking wordt zeer op prijs
gesteld. Let u daarbij wel op de volgende punten:
a. Veiligheid (voor zowel deelnemers als bezoekers)
b. Voorkom onnodige (geluids-)overlast voor de deelnemers die bij u in de buurt staan
c. Milieuschade:
• Voorkom beschadigingen aan het grasveld, bomen, struiken, planten
• Voorkom het ontstaan van zwerfafval in en om Het Park
• Indien sprake is van vervuild afvalwater: neem contact op met de organisatie om te bespreken
hoe dit moet worden afgevoerd.
• Eventuele schade die ontstaat, wordt op de betreffende deelnemer verhaald.
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29.
30.
31.
32.

Het verkopen van etenswaar is toegestaan. Let daarbij wel op de hygiëne en eventuele koeling.
Het verkopen van (licht) alcoholische drank is niet toegestaan.
Het op commerciële en grootschalige basis verkopen van producten is niet toegestaan.
In verband met brandveiligheid:
Deelnemers, die in of bij hun kraam hittebronnen als gas en elektra gebruiken, dienen een 6 kg/liter
poederblusser bij zicht te hebben. Tevens is deelnemer zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke
aansluiting van gasslangen op gasflessen et cetera. Hierop kan door de Brandweer worden
gecontroleerd. Het wordt aanbevolen een blusdeken bij zich te hebben.
De Brandweer Nuenen c.a. hanteert voor evenementen de volgende voorschriften:
▪ “U dient op het gehele evenemententerrein voldoende blusmiddelen, goed zichtbaar en bereikbaar
te hebben. Zo kunnen organisatoren, deelnemers en/of bezoekers bij een beginnende brand een
eerste bluspoging ondernemen. Er moet minimaal één 6 kg/liter blusser per 200 m 2 zijn.
▪ Als er bakkramen worden ingezet tijdens het evenement, dienen deze specifiek te voldoen aan de
artikelen 9, 10, 11 en 12 van de “Brandveiligheidsvoorschriften Evenement”. Ook dienen deze
kramen minimaal één 6 kg/liter brandblusser beschikbaar te hebben.
▪ Volgens artikel 11.3 mag frituren alleen in een thermisch beveiligd frituurtoestel. Het gebruik van
losse pannen is dus niet toegestaan.”

Einde Verenigingenmarkt
33. De Verenigingenmarkt eindigt om 17.00 uur. Pas daarna mag de kraam worden leeggemaakt. De
kraam laten staan; het dekzeil graag netjes opgevouwen en met de klemmen op de kraam achterlaten.
34. Elke deelnemer neemt zijn eigen vuilniszak mee en laat de eigen kraam en locatie schoon achter.
35. Er wordt verwacht dat deelnemers uiterlijk 18.00 uur klaar zijn met het opruimen van hun kraam (en
directe omgeving).
Aansprakelijkheid
36. Stichting DwersVerband is niet aansprakelijk voor door deelnemer eventueel geleden schade of
ongelukken voor, tijdens of na de Verenigingenmarkt.
37. Deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gedrag in en om Het Park en bij
activiteiten voor en/of met bezoekers in of bij de kraam (of de toegewezen locatie).
Restitutie deelnamekosten
38. Annulering/afzegging: het is niet mogelijk om betaalde deelnamekosten terug te ontvangen.
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