
 
 

 
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 
 
De actiedag ter ere van het 5-jarig jubileum van de Living Bread Foundation ligt alweer even achter 

ons. We mogen hier dankbaar en met goede herinneringen op terugkijken! Graag willen we in 2023 
opnieuw een actiedag organiseren waarin we het werk en de projecten van de Living Bread 

Foundation onder de aandacht kunnen en mogen brengen en u uw producten kunt promoten en 
verkopen. Ook zal er een mooie eethoek ingericht worden en zullen er weer diverse activiteiten zijn 
voor jong en oud! De datum van deze actiedag is  D.V. zaterdag 13 mei 2023 van 10.00 uur tot 16.00 

uur op het schoolplein van het Calvijn College, Appelstraat 4 in Krabbendijke.   
 

De Living Bread Foundation is werkzaam in India voor evangelisatie en praktische hulpverlening. Zo 
worden er evangelisatiediensten gehouden in een kerkje en zondagsscholen georganiseerd. 
Daarnaast bezoeken we elke week 5 sloppenwijken. De mensen leven in hutjes op de vuilnisbelt en 

verdienen wat geld door afval te rapen. Met alle luxe die wij in Nederland kennen is het haast niet 
voor te stellen dat mensen zo moeten leven. De opbrengst van de actiedag zal dan ook bestemd zijn 
voor het werk in India.    

 
Om de actiedag te laten slagen zijn we op zoek naar enthousiaste verkopers die een standplaats 

willen huren om daar hun verkoopwaar of diensten aan te bieden. Wij verrekenen enkel de huur van 
de kraam of verkoopruimte middels een factuur. U bent dus niet verplicht om een deel van uw 
opbrengst af te dragen. Uiteraard is een extra donatie wel van harte welkom om het werk in India te 

steunen. U kunt dit overmaken naar:    ABN AMRO IBAN: NL 51 ABNA 0561 4551 39  
             t.n.v. Stichting Hulp Vervolgde Christenen 
             o.v.v.: 8028 Living Bread Actiedag 

 

Bent u enthousiast geworden en wilt u uw steentje bijdragen aan de actiedag? Stuur dan uw 
ingevulde inschrijfformulier voor 15 april naar ons terug. Met het invullen van het inschrijfformulier 

gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor deelname aan de actiedag. 
We vragen u een concrete omschrijving te geven van de spullen die u ter verkoop aanbiedt. Indien u 
etenswaren (ook verpakte voedingsmiddelen) wilt verkopen dan graag van te voren hierover contact 

met ons opnemen of dit is toegestaan. 
 

Wilt u geen kraam huren, maar wilt u wel een bijdrage leveren? Dan kunt u er ook voor kiezen om de 
actiedag te sponsoren door middel van een financiële bijdrage of een product/dienst etc. te 
beschikbaar te stellen voor de verkoop per opbod. 

 
Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.livingbreadfoundation.nl. Bij vragen kunt u 
contact opnemen door te mailen naar actiedaglbf@gmail.com of via 06-11985502 (bellen of 

whatsapp).  
 

We zien uw reactie graag tegemoet. 
   
Hartelijke groet, 

Werkgroep Living Bread  
 

http://www.livingbreadfoundation.nl/
mailto:actiedaglbf@gmail.com


Algemene voorwaarden voor deelname aan de actiedag LBF 
 
1. Uw inschrijving voor de actiedag is definitief indien u de factuur binnen de gestelde termijn, die op de 
factuur vermeld staat, betaald heeft. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de 
bankrekening van stichting HVC is bijgeschreven, kan de inschrijving eenzijdig door de Living Bread Foundation 
worden geannuleerd en zijn wij gerechtigd een andere gegadigde voor de actiedag in te schrijven. 
 
2. Bij tijdige annulering van een inschrijving wordt de kraamhuur teruggestort met vermindering van 50%. 
Indien de annulering na 30 april 2023 wordt doorgegeven, vervalt uw aanspraak op teruggave van uw 
kraamgeld.  
 
U dient uitsluitend per e-mail / schriftelijk uw annulering aan ons door te geven. 
 
Indien de organisatie besluit de actiedag te annuleren wordt het volledige inschrijfbedrag teruggestort. 
 
3. U krijgt enkele dagen voor de markt als extra service een toewijzing met uw standplaats en plattegrond. 
Plattegronden die wij u voor of na het sluiten van de overeenkomst toesturen alsmede de toewijzing, geven 
slechts een indicatie van wat misschien mogelijk zou kunnen zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. De organisatie is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen.  
 
4. De Living Bread Foundation kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in 
welke vorm dan ook. Ook schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen, enz., komen voor 
risico van de deelnemer zelf. Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf te controleren of deze in degelijke 
staat verkeert. 
 
5. Vanwege veiligheidseisen moet de doorgang tussen de kramen vrijgelaten worden. U mag dus niet zomaar 
iets plaatsen voor uw kraam, tenzij u dit in overleg met de organisatie doet en de doorgang niet belemmerd 
wordt.  
 
6. De actiedag zal worden aangekondigd door posters, flyers en sociale media. Men kan de Living Bread 
Foundation nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet, door 
welke omstandigheden dan ook. 
 
7. Indien een deelnemer stroom nodig heeft, dient u dit vooraf te melden en hier zelf een verlengsnoer voor 
mee te brengen. Door de standhouder gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen 
en richtlijnen te voldoen. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van 
deze wettelijke eisen.  
 
8. Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen met betrekking tot de 
bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Als standhouder bent u 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen. 
 
9. U dient op het evenement de handel te verkopen welke u op het inschrijfformulier (verstrekt door de Living 
Bread Foundation) hebt vermeld. Indien u met andere handelswaar komt, dient u dit van te voren met de 
organisator te overleggen. De organisator mag dit weigeren en u verplichten de opgegeven handelswaar op de 
kraam te verhandelen. Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden. 
 

10. Plaatsing en/of gebruik van open vuur, licht ontvlambare goederen, zoals bijvoorbeeld calcium carbide, 

benzine, petroleum en dergelijke is ten strengste verboden.  

 

11. Op geen enkele wijze mogen voorzieningen behorende tot de algemene outillage, zoals gangpaden, 
brandblusapparatuur, schakelkasten, verlichting ed. worden afgeschermd, versperd en/of ontoegankelijk 

gemaakt. 

 



12. Iedere deelnemer is jegens de organisatoren ten volle aansprakelijk voor alle schade welke in enigerlei 
vorm of uit enigerlei oorzaak ontstaat. Verder is iedere deelnemer gehouden de organisatoren te vrijwaren 
voor alle vorderingen tot vergoeding van schade welke hij/zij of derden mochten doen gelden.  

 
13. Verkoop of het leveren van diensten tijdens deze actiedag, geschiedt altijd op eigen risico van de 
verkoper/huurder van een kraam/standplaats. 
 
14. Algemene regels: 

- Volg altijd de instructies op van de medewerkers, die te herkennen zijn aan de hesjes. 
- Het is niet mogelijk om van kraam/standplaats te wisselen. 
- Na het opbouwen van uw stand kunt u uw auto parkeren op de plaats die u wordt gewezen. 
- Het is niet toegestaan om voor het einde van de markt al op te gaan ruimen. 
- U dient zelf uw afval, karton ed. af te voeren: u laat uw standplaats netjes achter. 
- Het is uiteraard niet toegestaan om alcohol te nuttigen en/of te verkopen tijdens de actiedag. 

 
15. De actiedag zal om 9.15 uur worden geopend met gebed en om 16.00 uur worden afgesloten. We willen u 
vriendelijk verzoeken om dit bij te wonen. Het toegangshek zal tijdens deze momenten tijdelijk gesloten 
worden. De EHBO zal rondlopen voor de beveiliging. 
 
 

Door betaling van uw standgeld gaat u akkoord met deze voorwaarden. 
 

Als laatste vragen wij u de aankomende tijd het evenement zoveel mogelijk te promoten op sociale media,  
website e.d.. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 
 


