
 

 

 

 

 

           

1 Maart 2019  

Beste Uitstaller 

Die Stellenbosch Kersmark het deur die jare bekendheid verwerf as ’n inisiatief wat gewild is onder 

uitstallers en die publiek  en wat goed deur hulle ondersteun word.  Terwyl ons met groot 

dankbaarheid terugkyk op die suksesvolle kersmark van 2018, besef  ons dat dit is omdat daar met 

vrug voortgebou kon word op die insette wat baie mense oor die afgelope twintig jaar gelewer het 

om hierdie kersmark te vestig. 

Ons spreek ons waardering uit teenoor elke uitstaller vir ongelooflike harde werk om van die 

Kersmark 2018 ’n sukses te maak. Dit was ’n spanpoging en elke uitstaller was deel van daardie 

wenspan! 

Daar is een aspek van Kersmark 2018 wat ons bekommer en waaroor ons graag met ons uitstallers 

wil kommunikeer. Die oppakkery aan die einde van die laaste markdag lei tot frustrasie en spanning 

wat dreig om die aangename atmosfeer van die vorige dae te vertroebel.  Daarom het die 

kersmarkkomitee ernstig hieroor besin en besluit om die volgende sake spesifiek uit te lig: 

• Die ontruiming van die mark moet ordelik geskied te midde van beperkte ruimte, net ’n paar 

uitgange en uitstallers wat onder druk verkeer om so vinnig moontlik te ontruim. Daarom 

probeer ons hard om uitstallers wie se stalletjies naby die uitgange is, eerste te laat ontruim. 

Dit skep ruimte vir die uitstallers wat dieper in die lokale is om ook te kan ontruim. 

• Die personeel wat aan diens is, probeer hulle allerbeste om simpatiek en regverdig te wees 

en teen geen uitstaller te diskrimineer nie, maar moet gedurigdeur die groter prentjie van 

ontruiming in gedagte hou. Die personeel  lewer ook ’n belangrike bydrae om die sekuriteit 

van die mark tot die bittereinde op ’n hoë vlak te hou.  

• Die kersmarkkomitee het besluit om tydens die volgende mark ’n paar gewillige helpers 

beskikbaar te stel wat uitstallers kan bystaan met die vervoer van swaar items tussen die 

uitstalruimte en hulle voertuie. Ons vertrou dat dit ervaar sal word as ‘n positiewe gebaar 

om uitstallers met hierdie ‘laaste treë na die wenpaal’ te ondersteun. Daar moet egter 

verstaan word dat die omvang van hierdie hulp beperk sal wees en dat almal nie gelyktydig 

gehelp sal kan word nie. 

• Die doel en waardes van die Stellenbosch Kersmark word tydens vergaderings en gedurende 

die mark voorgehou as die ideaal waarna ons almal streef. Ons maak staat op ons uitstallers 

om ons hiermee by te staan. Daarom nooi ons u graag uit om kommentaar te lewer oor 

bogenoemde punte of enige ander aspekte van die mark waarby u oordeel dat ons anders 

kan optree om die doel en waardes te verwesenlik. 



 

 

Doel van die kersmark 

• Dien as ŉ manier om geld in te samel 
- Om die Gemeente se begroting te laat klop 
- Vir Uitreike 

• Geleentheid waar die gemeente kan saamwerk en kuier 

• Om die Here te verheerlik 

• Reputasie as ‘n suksesvolle mark 

• Professioneel 

• Ons wil die gemeenskap dien 

• Om entrepreneurskap te stimuleer 
 

Waardes van die komitee/mark 

• Gesindheid van liefde 

• Samehorigheid wat sigbaar is 

• Gesindheid van Christus teenoor die uitstallers en die publiek (hulle is ons gaste) 

• Verdraagsaamheid 

• Professioneel 

• Intiem en persoonlik 

• Bereidwilligheid om na mekaar te luister, al verskil ons van mekaar. 
 

TEMA: Skenk ons ŉ helder somerkersfees (Christusfees!) 
 

 

Baie dankie en beste groete 

 

KERSMARKKOMITEE 

 


