
   
Alternatieve kersthappening / huishoudelijk reglement standhouders 2022                

Bij aankomst dient u zich aan eerst aan te melden het secretariaat in ons uilennestje. U  
krijgt daar uw plaats aangewezen en uw parkeerkaart ,hierop vermeld je uw naam en gsm 
nummer .Leg deze kaart goed zichtbaar achter de voorruit van je auto.  

De deelnemers met een eigen tent kunnen, indien de weersomstandigheden het toelaten 
,deze de zaterdag op te stellen en dit vanaf 14u. Het is aan te raden enkele gewichten of  
andere materialen die een gewicht hebben( vb zandzakjes, zware stenen) ,mee te brengen om  
aan de tent te bevestigen .  

De zondagmorgen zijn de standjes beschikbaar vanaf 8u en om 10u 30 dient iedereen klaar te  
staan.  

U dient de zondagmorgen zovlug mogelijk eerst uw auto te lossen,vervolgens uw auto te  
parkeren op de speelplaats van de basisschool naast de sporthal en pas nadien uw stand in te  
richten.  

Er werd afgesproken om zeker tot 18u uw standje open te houden ,nadien beslist u zelf  
naargelang de weersomstandigheden en de bezoekersinteresse. Om 20u30 sluit de markt  
volledig en u dient zelf uw afval mee te nemen. Het afbreken van uw eigen tentje kan ook de  
maandagvoormiddag gebeuren.  

Er is géén verlichting voorzien in de houten chalets en in de tenten die buiten opgesteld staan , 
het is aan te raden om zelf nog een verlengkabel en een sfeerverlichting (spot of andere) mee  
te brengen. Er is altijd een stopcontact in de buurt. Elektrische verwarmtoestellen zijn  
verboden!!  

Iedere deelnemer bekleed zelf zijn tafels (liefst iets milieuvriendelijk ..jute ,tafelkleed e.a.)e n  
maakt een bordje of papier met daarop zijn naam,gemeente en eventueel ook zijn “kunst”. 
Kleine naamkaartjes met uw gegevens zijn zeker aan te raden voor mensen die graag nadien  
nog met u contact hebben .  

BTW-plichtigen dienen hun nummer te vermelden en volledig adres (indien dit het geval is  
,gelieve me dan ook zovlug mogelijk uw gegevens door te geven ) Er is géén leurkaart  
nodig.(occasionele evenement ter bevordering van het leven in de gemeente,valt niet onder de  
wet op de ambulante handel .   

Verkoop van eten en drinken om ter plaatse te consumeren zijn verboden.( uitgezonderd  
mensen die zelf taart , gebak, confituren e.a. maken ), zelfgemaakte dranken in gesloten  
geschenk verpakking is toegelaten . Tombola’s verboden en weggeefstanden enkel buiten!  

Wij voorzien voor elke deelnemer gratis soep en brood tussen 11u30 en 13u.(af te halen  
aan soepstand buiten )  

Voor de standen in onze lokalen zijn ongeveer 2,5m tafel voorzien en 2 stoelen . Voor mensen  
met een eigen tent voorzien we 1 tafel van 2 m per stand en de nodige stoelen .  
We voorzien op de slechtste stukken van ons terrein een houten plancé ,dit zolang de 
voorraad strekt. Je kan ook zelf iets meebrengen om op te staan om koude voeten te 
vermijden .  



Bij kleine of grote problemen kan u zich steeds wenden tot ons secretariaat in het 
Uilennestje. Er werd duidelijk nog eens vermeld dat het hier om een unieke alternatieve 
kerstmarkt gaat  waar gewone commerciële zaken en grootse reclame “toestanden” niet 
thuishoren en waar  kwaliteit , originaliteit en creativiteit de trekpleister zijn.  

Een gouden tip: u kan onze digitale flyer bekomen via onze website:www.gezoarsefeesten.be 
.Deze kan u verspreiden onder uw vrienden en kennissen.  
Zo zorgt u er zelf voor dat er heel veel mensen kunnen meegenieten van dit gratis evenement !  

Iedere deelnemer schenkt (vrijwillig) een stuk (geschenk,werkje of andere) voor alternatieve  
tombola om zo de werkingskosten te helpen vergoeden.  
Gelieve uw werkje of creatie ( mag ook enkele stukken zijn !)’s morgens bij aankomst af  
te geven aan het secretariaat.(of de zaterdagnamiddag)  

VZW gezôarse feesten is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade aan  
tenten of materialen, diefstal of verlies.  

Wanneer een standhouder niet komt opdagen om welke reden ook ,wordt het  
inschrijvingsgeld niet terug betaald.  

Iedere deelnemer verklaart zich akkoord met deze afspraken vermeld in dit huiselijk  
reglement.  

U kan zelf nog affiches en flyers komen afhalen bij Clappaert Rudi ,Kasteeldreef 74  
Eksaarde  
Geef vooraf een telefoontje :0479682477  

Maak er iets moois van en geniet met volle teugen van de sfeer !!!  

Warme groeten en succes met uw creativiteit !  

Rudi Clappaert vzw de gezôarse feesten  
 
rudi.clappaert@gmail.com 


