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Vakantieplanning
De laatste 2 weken van augustus 2022 is er een verplaatste markt. Misschien is het een idee dat u in
de ze periode met vakantie gaat. Zo ja, wilt u dat dan doorgeven aan Johan Boon (Marktmeester).

Nieuwe kramenzetter
Per 1 maart 2022 hebben we een nieuwe kramenzettersbedrijf. Het gaat om Dutch Rental Service
B.V., bij u waarschijnlijk beter bekend als Dennis Tenuijl.
Het bestuur heeft hem het exclusieve recht verstrekt om kramen te zetten op de markten die de
stichting Markten Alkmaar exploiteert.
Tarieven zijn
1. 4 meter kraam
2. Verlengde kraam
3. Vast zetten van de kraam aan grondankers

€ 13,50
€ 14,75
€ 4,13

Kortingen
Voor maandtarief bij vooruitbetaling
Voor kwartaaltarief bij vooruitbetaling

5% korting
7% korting
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Deze tarieven gelden voor alle door de Stichting Markten Alkmaar georganiseerde weekmarkten.

Vacature in bestuur
George Noordhuis heeft te kennen gegeven met ingang van 1 maart 2022 terug te treden als
penningmeester. Indien u een bijdrage aan de ontwikkeling van onze markten wilt geven, kunt u een
mail te zenden aan Info@naardemarktalkmaar.nl waarin u aangeeft dat u zich wilt kandideren voor
de functie van penningmeester.

Presentie
U zult het zelf waarschijnlijk vaak zeggen: “De Markt maken we samen”. Als ambulante handelaren
zijn we afhankelijk van elkaar en versterken we elkaar door gezamenlijk steeds weer een volledig
openlucht-warenhuis te zijn, waar we onze klanten graag welkom heten.
Het is dan ook voor uzelf heel vervelend als uw buurman besluit om later op de markt te arriveren of
eerder te vertrekken. Klanten krijgen een gevoel van ongewenste aanwezigheid of onveiligheid over
zich als er met voertuigen wordt gereden in de beperkte ruimte. Dat kost u omzet.
Nog vervelender wordt het als uw buurman met enige regelmaat afwezig is. Klanten missen hem en
komen misschien niet meer terug. Dat kost u ook omzet.
Maak daarom samen elke marktdag weer een mooie marktdag en doe net als de winkels: hou de
openingstijden aan.

Jaarvergadering
Het bestuur is, nu er weer mag worden vergaderd, op een maandagavond (25 april, 9 of 16 mei 2022)
een jaarvergadering te organiseren. De offerte bij de Fletcher Hotel Heiloo is opgevraagd, en
afhankelijk van de beschikbaarheid van een zaal wordt de datum vastgesteld. U wordt daarover nog
ingelicht.

Begroting 2022
De begroting 2022 is op de website geplaatst. Zie daarvoor https://naardemarktalkmaar.nl/notulen
en dan Begroting 2022. Heeft u vragen daarover, neem dan contact op met Paul Nijhuis via
paul@alkmaarmarktstad.nl

Promotieplan
In de conceptbegroting is € 30.000,- uitgetrokken voor promotie. Dat bedrag wordt als volgt
besteedt:
Sfeeracties op de markt:
Promotie via Social Media
Beheer website

€ 18.000,€ 11.000,€ 1.000,-
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Het plan is om u de mogelijkheid te geven uw advertenties op de website te plaatsen. Vervolgens
worden die automatisch geplaatst op onze social media.
Ook gaan we acties adverteren op social media. Dat heeft bewezen effect.

Jaarmarkt
Op 28 september 2022 vindt de Lappendag plaats in het centrum van Alkmaar. De markt is van 8:00
uur tot 17:00 uur.
Wilt u deelnemen, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan via de website
https://naardemarktalkmaar.nl/onze-markten en kies voor Lappendag 2022.

Kaasmarkt
De kaasmarkt wordt door ons georganiseerd van 25 maart tot 30 september 2022. De kaasmarkt is
elke vrijdagochtend van 9:00 uur tot 16:00 uur. De Kaasmarkt is op het Kerkplein.
Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via de website https://naardemarktalkmaar.nl/onze-markten
en kies voor Kaasmarkt 2022.

Tarief Meelopers verhoogd
Tot nog toe betaalden meelopers eenzelfde tarief per m2 als een vaste standplaatshouder. Het
bestuur heeft besloten dat het meelooptarief € 2,50 / m2 wordt vanaf 1 februari 2022.

