Uitnodiging en Reglement Brocante Markt
De Vrije Markt
Dag standhouder !
De Vrije Markt – een gezellige brocante markt op het terrein van De Vrijheid - is de voorbije
jaren uitgegroeid tot een begrip in Ronse. Dit en volgende jaren gaan we daar nog een
serieuze schep bovenop doen en zien we het nog een stuk groter. En jij kan daar deel van
uitmaken.
Er werd een vzw (de Vrijheidsstrijders) opgericht met alle handelaars van de Vrijheid om niet
alleen een breed draagvlak te creëren, maar ook en vooral om een ongeziene hoeveelheid
mensen naar het mooiste deel van Ronse te lokken. Er komt op elke van de 5 edities
muzikale omkadering op 2 podia (onderaan en bovenaan de Vrijheid), straatanimatie en op 3
edities is er een heuse recordpoging.
Er komt ook heel veel aandacht op sociale media, langs de traditionele kanalen, en in de pers
(kranten, regionale zenders, persconferentie, …).
We verwachten dus telkens heel veel volk, wat voor u als deelnemende standhouder
uiteraard een goede zaak is. In ruil hebben we wel een aantal regels opgesteld, omdat we de
kwaliteit van de Vrije Markt zo hoog mogelijk willen houden.

Onze voorkeur gaat uit naar handelaars met interessante spullen, en dus geen “zolderschoonmaak-gerief”. Daarom werd een reglement opgesteld met de do’s en dont’s :

Inschrijving
U kunt een stand huren aan 2 euro per lopende meter met een maximum van 6 meter.
Indien u zich onmiddellijk inschrijft voor de 5 edities krijgt u 1 editie gratis. Zowel de
inschrijving als de betaling moeten op voorhand gebeuren, en wel via het
inschrijvingsformulier op de website van de vzw www.vrijheidstrijders.be . U vindt daar ook
alle nodige informatie qua data enz.
Personen die zich niet op voorhand inschrijven, kunnen het risico nemen, maar betalen dan
4 euro per meter en moeten de kans aanvaarden dat er geen standplaats meer is.
Tafels en/of stoelen moeten door de standhouders zelf voorzien worden.

Tijdstip/opstelling
Gezien we mikken op een breed en familiaal publiek, zal de markt vanaf 10u van start gaan.
De standplaatsen zullen door de organisatie worden toegewezen aan de standhouders, dit
om onnodige discussies te vermijden. Er zal hierbij rekening gehouden worden met het
tijdstip van inschrijven en met de gevraagde lengte van de stand. Sowieso proberen we de
markt zo mooi en egaal mogelijk te verspreiden, zodat er overal volk komt en er geen slechte
plaatsen zijn. Het heeft dan ook geen zin om zich in alle vroegte aan te melden.
Opstellen kan vanaf 9u, om 10u begint de markt en wordt het autovrij.
Inhoud
Wat kan/mag niet :
• •
Geen nieuwe spullen
• •
Geen kledij/speelgoed/huisraad/electro jonger dan 20 jaar
• •
Geen levende dieren
• •
Geen wapens
• •
Geen porno
• •
Geen rookwaren
• •
Geen voeding/drank
Wat kan/mag wel :
• •
Leuke brocante
• •
Vintage
• •
Curiosa
• •
Verzamelingen (postkaarten, filmposters, …)
• •
Oud speelgoed
• •
oude lp’s
• •
reclame objecten
• •
oude serviesjes en huisraad
• •
vintage en retro kledij
• •
kleine meubels ouder dan 20 jaar
• •
decoratie en kunst ouder dan 20 jaar
Voor meer informatie kunt u terecht bij de organisatie via email info@vrijheidstrijders.be
We wensen u allen een succesvolle markt toe !

