
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE 

KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM - RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT 

 

Artikel 1 - Benaming 
De beroepsvereniging is opgericht te Boom in 1932 en heeft als naam “Koninklijke Marktkramersbond van Boom - Rupelstreek & Klein-Brabant” 

(hierna genoemd “de vereniging”), met zetel ten huize van de secretaris.  De vereniging houdt zich buiten alle politieke strekkingen of godsdienstige 

betogen. Het is de leden ten strengste verboden deze onderwerpen ter discussie te brengen of tot dergelijke discussies aanleiding te geven op de 

vergaderingen. 
 

Artikel 2 - Leden 
Aanvraag tot lidmaatschap gebeuren door een voorbestemd inschrijvingsformulier, op te sturen naar de secretaris van de vereniging of via e-mail. 

De vereniging bestaat uit werkende, steunende en ereleden. Om lid te kunnen zijn, moet men: 

A) Werkende leden (met stemrecht): 

1. minimum 18 jaar oud zijn; 

2. Kennis genomen hebben van de statuten en reglementen van de vereniging en ze hebben aanvaard; 

3. In het bezit zijn van een geldige hoofdkeurkaart en ondernemingsnummer; 

B) Steunende leden (zonder stemrecht): 

1. minimum 18 jaar oud zijn; 

2. Kennis genomen hebben van de statuten en reglementen van de vereniging en ze hebben aanvaard; 

C) Ereleden (zonder stemrecht: 

1. Personen die minstens 5 jaar werkend lid van de vereniging zijn geweest en die uit sympathie een jaarlijkse bijdrage betalen. 
 

Artikel 3 - Bijdrage 
a) Elk lid dient een jaarlijkse bijdrage te betalen voor 1 februari. 

b) De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering. Zij kan verhoogd of verlaagd worden (wanneer dit noodzakelijk zou blijken) bij 

beslissing van de algemene vergadering. 

c) De leden die verzuimen hun bijdrage te betalen ten laatste op 28 februari, worden beschouwd als ontslagnemend. 
 

Artikel 4 - Sancties 
Wanneer inbreuken of geschillen worden vastgesteld, kunnen sancties worden genomen door de bestuursraad. 

De aard van de sancties worden door de bestuursraad bepaald. 

De voorzitter van de vereniging roept het betrokken lid op om gehoord te worden, betreffende de hem ten laste gelegde feiten. 

Deze oproeping gebeurt binnen een redelijke oproepingstermijn, hetzij per brief of per e-mail. 

Laat de betrokkene op de vastgestelde datum verstek gaan zonder schriftelijke verwittiging aan de voorzitter, dan wordt hij geacht niet gehoord te willen 

worden (tenzij hij overmacht kan bewijzen). 

Het betrokken lid kan maximaal één keer vragen om de hoorzitting te verdagen aan de voorzitter. 

een nieuwe datum wordt dan door de voorzitter vastgesteld. 

Sancties worden genomen bij 2/3 meerderheid van de aanwezige, stemmende bestuursleden. De sanctie dient ter kennis te worden gesteld aan de 

betrokkene binnen een redelijke termijn. Tegen de beslissing is geen verhaal mogelijk. 
 

Artikel 5 – Het Bestuur 
1) Kunnen deel uitmaken van het bestuur: 

    Alle werkende leden van de vereniging (mits verkozen te zijn als bestuurslid); 

    Alle bestuursleden met minimum 5 jaar als bestuurslid en die rustpensioen genieten. Zij doen hun mandaat uit en zijn herkiesbaar. 

2) De bestuursraad bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder, een secretaris en raadsleden. 

3) De bestuursraad wordt, conform de statuten, gekozen voor een periode van drie jaar. 

    De bestuursraad vergadert éénmaal per maand. De plaats van vergaderen wordt door de voorzitter gekozen. 

4) Bestuursleden worden door de werkende leden verkozen bij stemming met handopsteking en dit op de jaarlijkse algemene vergadering. 

    Een bestuurslid wordt verkozen bij meerderheid van de aanwezige stemmen. 

5) Bestuurskandidaten dienen zich, ten laatste één maand voor de algemene vergadering, schriftelijk te richten tot het secretariaat. 

6) De bestuursraad heeft het recht om op de bestuursvergaderingen deskundigen uit te nodigen. Zij kan commissarissen en marktverantwoordelijken 

belasten met een tijdelijke opdracht. 

7) Elk jaar dient de bestuursraad, conform de statuten, tijdens de algemene vergadering rekenschap en verantwoording te geven van hun beheer, alsmede 

verslag voor te leggen van de rekeningen van de vereniging. Dit gebeurt op een algemene vergadering die plaats grijpt ten laatste in de maand januari, 

volgend op het jaar waarover verslag werd uitgebracht. (art. 25 van de statuten). 

8) de bestuursraad kan een persoon, werkend ten voordele van de vereniging, aannemen voor de administratie van de vereniging, doch zonder stemrecht. 

Zij zullen hem/haar belasten met een tijdelijke opdracht. 
 

Artikel 6 – Feestmarkten & andere activiteiten ingericht door de vereniging 
Bij inschrijving van de feestmarkten, verbinden de leden zich ertoe het feestmarktreglement ter zake na te leven. Dit feestmarktreglement, goedgekeurd 

door de bestuursraad, wordt op het ogenblik van toetreding van het nieuwe lid, ter kennis gebracht en er wordt hem:haar een exemplaar bezorgd. 

De bestuursraad heeft het recht, het feestmarktreglement (naargelang de omstandigheden) te wijzigen en dit bij eenvoudige beslissing van het bestuur, 

genomen bij meerderheid der stemmen. 
 

Artikel 7 - Allerlei 
1) De lidkaart moet op elke aanvraag van een bestuurslid getoond worden. 

2) Elke adreswijziging dient zo snel mogelijk aan het secretariaat (of via de website) te worden gemeld. 
 

Dit reglement vervangt alle vorige. 

 

Opgemaakte te Boom op 02 januari 2016. 
 

De Voorzitter       De Secretaris   De Schatbewaarder 

Jos Quidé    Johan De Kimpe   Florent Lamberts 

 

 

 

 



FEESTMARKTREGLEMENT VAN DE 

KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM - RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT 
 
Het bestuur van de Koninklijke Marktkramersbond van Boom – Rupelstreek & Klein-Brabant (hierna genoemd de vereniging) behoudt zich het recht om de 

deelnemers, die deze reglementen niet in acht nemen of niet respecteren, te dagvaarden op de bestuursraad. De betrokkene krijgt hierbij de gelegenheid om zich te 

verdedigen. De betrokkene dient achteraf zich onvoorwaardelijk te schikken naar de uitspraak van het bestuur, zonder echt op verhaal of beroep. 
 

Art. 01: Om in te schrijven voor de feestmarkten, moet men lid zijn van een wettig erkende beroepsvereniging. 

 

Art. 02: De plaatselijke reglementen, uitgevaardigd door college, Gemeentebestuur en/of Politie, blijven van toepassing. 

 

Art. 03:  a)Inschrijvingen gebeuren ten laatste 14 dagen voor de feestmarkt via de website: www.boomsemarkthandelaars.be.  
     Voor elke feestmarkt een aparte inschrijving.   

b)Bij inschrijvingen op de vastgestelde data, krijgen de leden op vertoon van hun lidkaart een korting op het vastgestelde bedrag. 

               c) De leden, die op risico deelnemen, krijgen op vertoon van hun lidkaart, een standplaats toegewezen. 
                d) De ingeschrevene, die ten laatste 14 dagen voor de feestmarkt, via mail johan@boomsemarkthandelaars.be afzegt,  of een doktersbriefje kan  

      voorleggen, krijgt zijn/haar  inschrijvingsgeld terug,  

                     Het bestuur behoudt zich het recht om hierover te kunnen oordelen. 
  e)De betaling gebeurt ten laatste 14 dagen voor de feestmarkt op de rekening: BE 71403509104169 van de Boomse Markthandelaars, 

      ter attentie van: Flor Lamberts Londerzeel, met vermelding van lidnummer, feestmarkt en gewenst aantal meter. 

   Alleen de betaling geldt als bewijs voor de plaats op de betreffende feestmarkt. 

 

Art. 04: de deelnemers zijn verplicht om hun toegewezen plaatsen in te nemen. Deze plaatsen mogen niet gedeeld, geruild of overgedragen worden aan  

               andere personen. 
 

Art. 05: Waag- en kansspelen zijn verboden, evenals loterijen of tombola’s en de daarmee gelijkgeschakelde acties. 

              Standen met alcoholische dranken dienen zich te houden aan de wettelijke voorschriften: 
 -geen bier aan - 16 jarigen 

 -geen sterke dranken aan – 18 jarigen. 

 
Art. 06: de deelnemers zijn verplicht, de hen toegewezen plaatsen te betrekken voor 8.00 uur tijdens de dagmarkten, 13.30 uur tijdens de namiddag- 

              markten en 16.30 uur tijdens de avondmarkten. Na dit uur beschikken de inrichters terug over de plaatsen, zonder echt op terugbetaling. 

 
Art. 07: er mag uitsluitend uitgepakt worden op de toegewezen plaatsen, met het artikel vermeld op het inschrijvingsbewijs. 

 

Art. 08: Iedere deelnemer is verantwoordelijk, bij gebruik van elektriciteit, voor de goede staat van zijn/haar elektrische installatie en bekabeling. 
              Iedere standplaats mag, per drie meter, maximum over een lichtsterkte van 200 Watt beschikken.  

              Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen is niet toegelaten. Bij overtredingen worden sancties getroffen. 

 

Art. 09: Het gebruik van vuurkorven wordt enkel toegestaan mits akkoord van de organisatoren. 

 

Art. 10: De deelnemers zijn verplicht hun toegewezen plaatsen te betrekken en open te zijn vanaf het begin van de markt (openingsuur) tot en met het 
              sluitingsuur. Wie te laat uitpakt en/of te vroeg inpakt, stelt zich bloot aan sancties van het bestuur. 

 

Art. 11: H et is verboden, onder gelijk welke vorm, te werken met geluidsinstallatie en versterker. 
 

Art. 12: De voertuigen van de deelnemers, mogen niet langer in de wandelgangen van het marktterrein verblijven, dan de tijd om te lossen en te laden. 

 
Art. 13: De deelnemers zijn verplicht hun bedrijfsvuil mee naar huis te nemen, alsook de plaats in en rond hun uitstalling op te ruimen, om het marktterrein  

              zo rein mogelijk te verlaten. 

 
Art. 14: De demonstreerders. hebben de verplichting om op maximum 4 meters uit te stallen en slechts één artikel in demonstratie te verkopen. 

              Er mag slechts gewerkt worden met het ingeschreven artikel. De toegewezen plaatsen voor demonstreerders mogen niet gedeeld, geruild  
              of overgedragen worden. 

 

Art. 15: De deelnemers zijn gehouden de toegewezen plaatsen te respecteren, zowel in de breedte als in de diepte. Tijdens het op- en afrijden en gedurende  

              de hele duur van de markt, dient men zich te houden aan de richtlijnen van de marktverantwoordelijke(n). 

 

Art. 16: de marktverantwoordelijke beslist over alle voorziene en onvoorziene omstandigheden. 
 

Art. 17: Alle inschrijvingen zijn onder voorbehoud. 

 De deelnemers, die het vorige jaar op dezelfde feestmarkt hebben gestaan, krijgen voorrang bij het toekennen van de standplaatsen. 
 Het bestuur kan ten allen tijde de inschrijvingen weigeren en het betaalde bedrag terugstorten als er teveel van dezelfde verkoopstanden zijn ingeschreven. 

  

Art. 18: iedere deelnemer moet voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen. 
 

Namens het bestuur van de Koninklijke Marktkramersbond van Boom – Rupelstreek & Klein-Brabant: 

 
 

De Voorzitter       De Secretaris   De Schatbewaarder 

Jos Quidé    Johan De Kimpe   Florent Lamberts 
 
 

 

 
 

 
 

Dit reglement vervangt alle vorige. 

 

Opgemaakt op  02 januari 2016 

 

http://www.boomsemarkthandelaars.be/
mailto:johan@boomsemarkthandelaars.be

