
 

 

 

 

 

 

 

 

       Jaarverslag 2020 
 

Zoals met veel activiteiten afgelopen jaar, heeft Covid-19/Corona ons parten gespeeld m.b.t. 

mogelijkheden van samenkomen. Dit heeft in 2020 geleid tot een aantal maanden geen fysiek 

overleg en daarna enkele ‘Zoom’ vergaderingen bij en door het bestuur.  

 

Programma 2020 

Er is wel een programma voor 2020 opgemaakt. Genoemde activiteiten zijn echter vervallen m.u.v. 

de verkoop van de marktloten. De verkoop is later op gang gekomen; de trekking was wel zoals 

gepland op 28 oktober 2020.  
 

Woensdag 18 maart 2020 zouden wij de 121e ledenvergadering houden in Hotel Leemreis. 

Hiervoor heeft u destijds allen een uitnodiging ontvangen. Echter moesten wij deze vergadering 

vlak voor de geplande datum afzeggen vanwege het Corona virus en de daarvoor geldende 

maatregelen t.w. een verplichte lockdown!  
 

Op 5 oktober 2020 heeft u allen het onderstaande bericht ontvangen t.w. 
In maart heeft u van ons de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse ledenvergadering. 

Helaas moesten we vlak voor de geplande datum de vergadering afzeggen vanwege het Corona-virus. 

In de statuten is geregeld dat de vergadering jaarlijks gehouden moet worden voor 1 juli, maar ivm corona hebben we 

daarvoor 4 maanden uitstel gekregen. Dat zou betekenen dat we voor 1 november de vergadering moeten houden. 

Het bestuur heeft hierover met elkaar gesproken en we vinden het niet verantwoord om u uit te nodigen om in een zaal 

bij elkaar te komen. Een digitale vergadering leek ons niet geschikt. 

Daarom hebben we besloten u schriftelijk te informeren over de zaken die we op de agenda hadden staan voor de 

ledenvergadering. Uiteraard heeft u altijd de gelegenheid om aan te geven dat u gehoord wilt worden door het bestuur. 

Laat het ons weten en wij nodigen u uit om aanwezig te zijn in een bestuursvergadering.  

 

Oproep Rabo Club Support. 

Tevens ontvangen de oproep om vanaf 5 oktober 2020 te stemmen via de Rabobank op Rabo Club 

Support. De Rabobank stelde aan verenigingen en stichtingen een bedrag beschikbaar dat verdeeld 

werd op basis van het aantal stemmen dat door leden van de Rabobank op hun vereniging of 

stichting was uitgebracht.  

 

Terrein de Hietmaat 

Er waren dit jaar geen stamboekkeuringen; wel een beperkt aantal andere evenementen op de 

Hietmaat.  

 

Uitstapje vrijwilligers/medewerkers in het voorjaar.  

Dit jaar is er geen voorjaarsuitje georganiseerd.   

 

Pompoenwedstrijd 

Op 23 oktober 2020 konden kinderen van de basisschool gratis een pompoen afhalen bij een stand 

op de weekmarkt. De versierde pompoenen konden op 30 oktober weer worden ingeleverd en 

uiteraard werd voor de mooiste een prijs uitgereikt. Alle kinderen die hebben deelgenomen kregen 

een leuke attentie. Deze actie was een initiatief van de Marktvereniging is samenwerking met de 

HOV. De actie werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Ondernemers Fonds 

Hengelo. 

MARKTVERENIGING HENGELO GLD. 
                Korenbloemstraat 22, 7255 XL Hengelo Gld. 

    Telefoon 06 50260694 

    www.marktvereniging.nl 

    e-mail: info@marktvereniging.nl  

http://www.marktvereniging.nl/


Blad 2  
 

 

 

Jaarlijkse verloting 2020 

Woensdag 28 oktober vond de trekking plaats van de jaarlijkse verloting. 

1240 loten werden verkocht voor de prijs van € 2,00. De trekkingslijst vermelde 46 prijzen, 

waaronder 1 cadeaucheque van Slotboom en 1 reischeque van VakantieXperts te Zelhem. Er waren 

10 waardebonnen van de MV te besteden op de vrijdagmarkten in Hengelo en in Zelhem. Ook 

hadden diverse standhouders 10 prijzen ter beschikking gesteld. 

 

Uitje vrijwilligers/medewerkers in het najaar  

In november is het jaarlijkse uitstapje van het bestuur en medewerkers met hun partners vervallen.  

 

Sinterklaas 

Eind november is zowel in Hengelo als in Zelhem geen zwarte piet op de markt geweest. 

 

Kerstmarkten 

In december zijn de Kerstmarkten vervallen. 
 

Weekmarkten Hengelo en Zelhem 

De weekmarkt is voor ons een goede bron van inkomsten.  

Vanaf 2019 zijn wij aangesloten bij de CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel). 

Daarnaast hebben wij het verzekeringspakket onder de loep genomen en up-to-date gemaakt. 

Tevens zijn wij in gesprek met Vitale Kernen over de plaats en functie van de weekmarkt.  

 

Medewerkers 

Onze medewerkers zijn dit jaar niet ingezet bij onze evenementen, verhuur van materialen en 

onderhoud loods en terrein de Hietmaat. 

 

Medewerking Marktvereniging 

In 2019 heeft de MV geen medewerking kunnen verlenen aan meerdere evenementen in Hengelo 

als in Bronckhorst.  

 

Overleden in 2020:  Toon Meenink, vrijwilliger en Hans Eil, lid. Op 01.01.2021 waren er 87 leden. 

 

Vergaderingen Marktvereniging 

In 2020 2x een fysieke bestuursvergadering gehouden op 15 januari en op 19 februari.  

Daarna bij de penningmeester thuis op gepaste afstand: 4 juni, 5 aug., 16 sep en  

via Zoom 4 nov. + 2 dec.   In totaal dus toch nog: 7 vergaderingen. 

De ledenvergadering gepland op 18 maart 2020 is vervallen. 

Zowel de bestuurs- als de ledenvergaderingen vinden plaats bij Leemreis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelies Wolsink, secretaris         29 september 2021 

 


