
Dordrecht,  31 januari 2022 

 

Aan: alle (mogelijke) deelnemers aan de 26e Dordtse Boekenmarkt 

 

Beste antiquaar,  

Om te beginnen willen wij u en uw antiquariaat een gezond en voorspoedig 2023 toewensen. 

Na een zeer geslaagde 25e Dordtse Boekenmarkt 3.0  gaan we van start met de editie 2023, de 26e 
dus al weer. Zondag 2 juli 2023 hopen wij u weer te mogen ontvangen in onze mooie historische 
binnenstad. 

Boeken èn LP’s 

Nieuw dit jaar zal zijn de proef om ook handelaren in vinyl, lees langspeelplaten, uit te nodigen voor 
deelname.  Wij hebben hiertoe besloten na rijp intern beraad  en in overleg met de gemeente en met 
enkele lokale LP-handelaren. Er zijn meerdere redenen die tot deze proef hebben geleid: 

• Liefhebbers van LP’s zijn vaak ook liefhebbers van goede boeken: een overlopende doelgroep 
dus; 

• Uitbreiding met vinyl geeft de markt voldoende body om interessant te zijn voor deelnemers 
en bezoekers; 

• Liefhebbers van vinyl zijn over het algemeen wat jonger dan de boekenwurmen en dat kan 
dan leiden tot een verjonging van de bezoekersgroep; 

• Een gemêleerd aanbod kan leiden tot een nog hoger aantal bezoekers. 

Al met al denken wij dat er sprake kan zijn van een win-winsituatie, dus gaan we vol aan de slag. 

Wij starten met een beperkt aantal kramen voor vinyl, maximaal 50. Voor een deel zullen deze 
handelaren geclusterd bij elkaar staan maar anderen zullen verspreid over de markt staan naast de 
boekhandelaren. Om de kwaliteit van de markt te borgen nodigen wij eerst zelf een eerste groep 
vinylhandelaren uit. Later bezien we of een brede inschrijving mogelijk/wenselijk is. Vaste 
deelnemers aan de Dordtse Boekenmarkt kunnen natuurlijk nu al inschrijven met ook LP’s. In het 
specialiteitenoverzicht vindt u dit onder nummer 62. 

Let wel: deze uitnodiging wordt alleen per mail verzonden. U vindt dus niet 
meer een papieren exemplaar op uw deurmat!!!! 

Thema: waarschijnlijk iets met boeken en vinyl maar daar hebben we verder nog geen vorm aan 
gegeven. Dat komt later wel weer. 
 
Aanmelden  
Hier vindt u een ‘link’ waarmee u in het aanmeldingsprogramma belandt: http://bit.ly/2Bvb0fR.  Lukt 
dat niet op deze manier, kopieer of type dan de link  in uw browser.  U kunt ook inloggen op de 
website www.dordtseboekenmarkt.nl waar u de link terug kunt vinden. 

Wanneer u in eerdere jaren na 2018 aan de Dordtse Boekenmarkt hebt deelgenomen kunt u 
inschrijven met uw mailadres en het gekozen wachtwoord. U komt dan direct terecht in het 
aanmeldscherm. Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op de knop ‘wachtwoord 
vergeten?’ en u krijgt dan in uw mailbox een nieuw wachtwoord. 
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Inschrijving is alleen mogelijk voor professionele handelaren en uitgeverijen met een passende 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor auteurs geldt deze eis niet 

Natuurlijk rekenen wij weer op uw komst. Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk 15 maart 2023 
verschijnen. 

Betalen  
Wij vragen u het verschuldigde bedrag dan binnen de aangegeven betaaltermijn te betalen via iDEAL.  
iDEAL leidt u naar een tussenrekening op naam van MOLLIE ten name van Stichting Kunstrondje Plus. 
Geen tijdige betaling betekent geen kraam! Om uw aanmelding definitief te maken en uw gegevens 
op te kunnen nemen in ons gidsje is betaling uiterlijk 31 maart noodzakelijk. 
Het maximaal aantal kramen dat u kunt reserveren is opnieuw vier kramen per handelaar. We 
houden bij de indeling van de markt uiteraard zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar het 
kan zijn dat wij bepaalde verzoeken niet kunnen honoreren. Mochten we bij de indeling tegen 
problemen oplopen dan nemen wij uiteraard contact met u op. Het noodzakelijkerwijze opschuiven 
van de kramen op dezelfde locatie beschouwen wij niet als een ‘probleem’. 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u rond 15 juni de bevestiging van uw inschrijving, inclusief uw 
kraamnummer(s), en aanvullende informatie. Gidsje Dordtse Boekenmarkt 
Specialisatie 

Vergeet niet bij de aanmelding uw specialisatie(s) op te geven. Hierdoor kunnen 
geïnteresseerden snel uw naam en locatie op de Dordtse Boekenmarkt achterhalen.  
In het boekenmarktgidsje, dat wij opnieuw gratis onder de bezoekers verspreiden, staan de 
deelnemers overzichtelijk gerangschikt op naam én specialisatie. Omdat veel boekliefhebbers het 
gidsje ook later in het jaar als naslagwerk gebruiken, heeft de juiste vermelding van uw 
specialisatie extra promotionele waarde. 

Voor boekhandelaren die ook met vinyl willen uitkomen hebben we een rubriek ‘vinyl’ 
toegevoegd. Later, begin februari, verwachten we ook voor vinyl een tiental specialiteiten te 
kunnen opnemen. We moeten nog even bezien hoe we dat het best kunnen verwerken in 
Eventkit. 

U kunt het gidsje tegen betaling van de portokosten ad € 10,- per 25 gidsjes vooraf bestellen om 
aan uw klanten uit te delen. Het gidsje is een gratis uitgave van de Dordtse Boekenmarkt en mag 
dan ook niet worden verkocht tijdens de markt! 
 

Mailadres en website 
Als service aan u en aan de bezoekers willen we ook dit jaar in het gidsje naast uw 
adresgegevens, ook uw (zakelijk) telefoonnummer, mailadres en website vermelden. Geef 
nadrukkelijk aan wanneer wij uw telefoonnummer, mailadres of website niet mogen 
vermelden! 
 

Inschrijving Kamer van Koophandel 
Let op dat u bij de KvK staat ingeschreven onder een aan “boeken” gerelateerde rubriek. Wij 
zullen daar ook dit jaar weer op letten! Auteurs behoeven geen KvK-inschrijving. 

 
Adverteren 

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om te adverteren in ons boekenmarktgidsje. De oplage 
van 10.000 gratis exemplaren spreekt voor zich als het gaat om het voordeel van adverteren te 
benadrukken. Bovendien zorgt uw bijdrage ervoor dat wij het gidsje gratis kunnen blijven 
verstrekken: adverteren is dus dubbel in uw eigen belang! 

 
Facebook 

In 2019 zijn we begonnen met de Facebook pagina van de Dordtse Boekenmarkt. Hier zouden we 
graag meer mee willen doen en hebben hiervoor uw input als boekhandelaar nodig. Graag zouden 



wij u willen vragen om voor 1 mei iets te sturen wat wij kunnen delen om bezoekers nóg 
nieuwsgieriger te maken. Denk bijvoorbeeld aan een bijzonder boek en vertel daar kort iets over 
(tekst, video), een mooie reeks of een populaire uitgave. U kunt dit insturen via 
info@dordtseboekenmarkt.nl.  
Heeft u zelf ook Facebook, volg ons dan vooral en deel onze link met uw netwerk! 
@DordtseBoekenmarkt 

Privacybescherming ingevolge Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Alle in het aanmeldscherm door u ingevulde gegevens worden door ons in het aanmeldprogramma 
‘Eventkit’ vastgelegd om uw deelname aan de Dordtse Boekenmarkt mogelijk te maken. De 
persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en niet aan derden ter beschikking gesteld. 
Wel wordt een deel ervan gebruikt voor opname in het ‘Boekenmarktgidsje'.  
Door in te schrijven op de Dordtse Boekenmarkt, stemt u in met de vastlegging van de door u 
verstrekte gegevens. 

Wanneer u bepaalde gegevens wenst te laten verwijderen, laat dat ons dat dan direct bij de 
inschrijving of per mail weten. 

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op, bij voorkeur per mail via 
info@dordtseboekenmarkt.nl.  

Graag tot ziens op zondag 2 juli 2023 op de 26e Dordtse Boekenmarkt met vinyl! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Dordtse Boekenmarkt 

Herman Koekkoek 
Luciana Luca 
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