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Grolloo,  maart 2020 
 
Hallo marktlui, 
 
Net als voorgaande jaren wordt de zomermarkt in Grolloo weer georganiseerd door de Vereniging voor Volksvermaken. 
Dit jaar is dat op zondag 26 juli 2020. 
 
De organisatie doen we weer zelf. Onze marktmeester zal weer een mooie markt neer te zetten. En dat gaat vast weer 
lukken. 
 
De markt in Grolloo is in de eerste plaats gezellig. Aangekleed met diverse attracties, waaronder een kinderdraaimolen, 
bungeetrampoline, een kinderrommelmarkt, onze verloting en rad van fortuin en meer. Met grote campings met vooral 
jonge gezinnen in de omgeving en een dorp dat door het blues-festival goed in de picture staat, moeten we in staat zijn 
mensen naar Grolloo te laten komen. 
 
In de bijlage vindt u een overzicht van de mogelijkheden die wij bieden en de spelregels die wij hanteren. Uw aanmelding 
betekent dat u de bijlage hebt gelezen en de inhoud onderschrijft. 
 
Volksvermaken Grolloo zorgt voor de bekendmaking van de markt middels weekkrantjes in de regio, pamfletten en 
posters. Indien mogelijk ook via radio en TV Drenthe. 
 
U kunt zich – bij voorkeur - aanmelden voor deze markt via onze website:  
https://www.volksvermakengrolloo.nl/programma/zomerfeest-2020/opgave-zomermarkt-2020/foxcontact 

 
Liever niet per internet? Dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris van onze vereniging Janette Meems. Haar 
contactgegevens vindt u in de briefhoofd. Indien Janette niet bereikbaar is kunt u ook bellen met de voorzitter. 
 
Bijlage: Mogelijkheden en spelregels Zomermarkt 26 juli 2020 
 
Namens het bestuur van Vereniging voor Volksvermaken Grolloo. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretaris 
Janette Meems 
 Amerweg 38 
9444 PD  Grolloo 
0592-501304 
06-30927422 
secretaris@volksvermakengrolloo.nl 
Web: www.volksvermakengrolloo.nl 
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Betreft: Mogelijkheden en spelregels Zomermarkt 
 
Openingstijden 

 De openingstijdtijd van de mark is 11:00 uur en de markt is gesloten om 16:00 uur. 
 Opbouw van de markt vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 10:30 uur 
 We verwachten dat de kraam niet eerder dan 16:00 uur wordt afgebroken. 

 
Beperkingen 

 We hanteren beperkingen op het gebied van etenswaren en zacht fruit. Wij werken samen met bedrijven en de 
horeca in ons dorp en houden hier in de toekenning van een staplaats rekening mee. Bij twijfel dus graag even 
overleggen met het secretariaat. U kunt uw vraag vermelden in het aanmeldformulier. 

 
Kosten 

 De prijs per meter bedraagt € 2,00 per meter, waarbij wij de kraamlengte plus 1 meter rekenen. Met deze geringe 
bijdrage hopen wij de reclamekosten te dekken en een deel van de activiteiten te bekostigen. 

 Mogelijkheid tot het huren van een kraam van 4 meter met dakje € 30,00. Dit is inclusief stageld. 
 
Betaling 

 Wanneer uw aanmelding is goedgekeurd, krijgt u van ons een bevestiging. Hierin vermelden wij het verschuldigde 
bedrag aan marktgeld. Wij verzoeken u beleeft dit bedrag per omgaande over te maken op rekening 
NL22RABO0356027198. Graag o.v.v. “de naam van inschrijving en Zomermarkt” 

 Betaling graag vooraf en na goedkeur van uw aanmelding De ingang van de markt is via de noordzijde. U rijdt dan 
vanaf de rotonde Grolloo binnen. 

 
Mogelijkheden 

 In veel gevallen kan de auto achter de kraam (vermelden bij opgave) 
 Indien u stroom nodig heeft, dit bij de opgave doorgeven 
 Het is mogelijk om de voorkeur voor een bepaalde plaats aan te geven. Het is geen garantie, maar we zullen ons 

best doen om er rekening mee te houden. 
 
Regels 

 Zie beperkingen 
 Men mag geen andere artikelen verkopen dan bij aanmelding genoemd. Niet aangemelde waren kunnen van de 

markt worden verwijderd. 
 Bij het afsluiten van de markt zorgt u er voor dat uw plaats opgeruimd wordt achtergelaten. 
 De ingang van de markt is via de noordzijde. U rijdt vanaf de rotonde Grolloo binnen. 

 
Wij hebben allemaal belang bij een goed gevulde en gesorteerde markt. Wij nemen contact op met de ons bekende 
adressen. Hebt u collegae die u zou kunnen interesseren voor de zomermarkt van Grolloo, dan houden wij ons uiteraard 
beleefd aanbevolen. 
 
Hebt u vragen over de zomermarkt, neem dan contact op met ons op. Contactgegevens zie uitnodiging of briefhoofd. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Vereniging voor Volksvermaken 
 
 


