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Schriftelijke vraag van 08/05/2018 van de heer Damien Gérard, fractieleider CDH, aan de heer
Patrick Lenaers, schepen van Animatie, over de Middeleeuwse Markt
Mijnheer de schepen,
Kunt u mij naar aanleiding van de vraag die werd gesteld tijdens de gemeenteraad van februari en
tijdens de zitting de goedkeurig heeft gekregen van de burgemeester een overzicht geven van de
inkomsten en uitgaven van de editie 2017 van de Middeleeuwse Markt met een gedetailleerde
vermelding van de belangrijkste posten, in het bijzonder de deelnamekosten die geïnd worden van
de exposanten, de inkomsten uit de activiteiten die aangeboden worden aan het publiek en
afgeleide inkomsten uit privésponsoring of eventuele overheidssteun.

Ik dank u voor uw antwoorden.

Damien Gérard
Fractieleider CDH

Oudergemlaan 113
1040 Etterbeek
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Antwoord van de heer Patrick Lenaers, schepen van Animatie
Geachte raadslid Gérard,
Dit is een tabel met de uitgaven en inkomsten van de Middeleeuwse Markt 2017:
UITGAVEN
Benaming

Kostprijs

Huur stroomgeneratoren

€ 7.574,99

Drukken van affiches en flyers

€ 866

Warme maaltijden gezelschappen en arbeiders

€ 1.317,26

Broodjes gezelschappen en arbeiders

€ 655,82

Kosten billijke vergoeding

€ 14,10

Kosten Sabam

€ 238,50

Huur toiletten

€ 2.043,09

Nachtbewaking

€ 1.524,60

Productie radiospot

€ 332,75

Btw radiospotcampagne

€ 1.470

Controle stroomgeneratoren + stabiliteit decors

€ 937,33

Aankoop van hout voor kampvuur

€ 597

Productie en realisatie van de affiche

€ 650

Terbeschikkingstelling van PWA

€ 89,35

Controlebezoek DBDMH

€ 349,94

Huur reclameaanhangwagen affiche evenement

€ 435,60

Aankoop van drank voor figuranten en arbeiders

€ 1.298,07

Realisatie van een video over het evenement

€ 1.231,85

Huur van een vuilniswagen voor afvalverwerking

€ 708,94

Decoratiepaneel gevecht

€ 211,53

Aankoop rietscherm om de toiletten te camoufleren

€ 95,96

Maaltijden voor autoriteiten, openingsdrink

€ 194

Animatie voor kinderen “Ludentem”

€ 250

Middeleeuws gezelschap “Mesnie du Dragonier”

€ 400

Middeleeuws gezelschap “Armati Pelegrini”

€ 750

Middeleeuws gezelschap “Le Bourreau”

€ 2.100

Workshop meubelmontage

€ 1.000

Randanimatie “Ottil et Ottfried”

€ 1.000

Animatie middeleeuws speerwerpen

€ 550

Randanimatie “Minus le Bouffon”

€ 600

Muzikale animatie “Prima Nocta”

€ 2.250

Huur kamers voor artiesten

€ 1.252,50

TOTAAL UITGAVEN
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INKOMSTEN
Benaming

Aantal

Totaal

Exposanten ambacht

80

€ 15.025

Exposanten gastronomie

22

€ 15.375

3

€ 1.050

Exposanten gilde
TOTAAL INKOMSTEN

€ 31.450

Verschil tussen inkomsten en uitgaven

€ -1.539,08

Dit is een tabel met de ramingen voor de Middeleeuwse Markt 2018:
UITGAVEN
Benaming

Kostprijs

Muziekgroep “Prima Nocta”

€ 2.450,00

Animatie voor kinderen “Ludentem”

€ 250

Middeleeuws gezelschap “Epée du soleil”

€ 1.850,00

Middeleeuws gezelschap “Fédération d'escrime”

€ 1.500,00

Koorddanser “Zirkus Meer”

€ 1.000,00

Middeleeuws gezelschap “Maître Dragonnier”

€ 400,00

Middeleeuws gezelschap “Compagnie Saint Graal”

€ 700,00

Huur stroomgeneratoren

€ 9.000,00

Aankoop van hout voor de gezelschappen

€ 585,00

Huur van containertoiletten

€ 2.134,44

Bewaking twee hondengeleiders

€ 1.418,12

Billijke vergoeding

€ 11,09

Sabam

€ 300,00

Controlebezoek DBDMH

€ 200,00

Warme maaltijden voor gezelschappen en
gemeentepersoneel
RTBF productie radiospot

€ 2.000,00

Btw reclamecampagne RTBF

€ 1.470,00

€ 332,75

Huur reclameaanhangwagen affiche evenement

€ 300,00

Aankoop van drank voor gemeentepersoneel en
gezelschappen
Middeleeuws gezelschap “Les temps oubliés”

€ 1.500,00
€ 800,00

Productie en realisatie van de affiche

€ 675,00

Drukken van affiches en flyers

€ 470,02

Dossierkosten Regie der gebouwen

€ 310,00

Aankoop vleeswaren voor artiesten en gezelschappen

€ 800,00

Realisatie van een video over het evenement

€ 1.225,99

Huur van een vuilniswagen Net Brussel
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Stokbrood gemeentepersoneel en gezelschappen

€ 150,00

Koeken arbeiders wegenis

€ 100,00

Broodjes donderdag en vrijdag

€ 150,00

Maaltijd drank opening

€ 300,00

Gastenkamers voor artiesten

€ 420,00

Totaal uitgaven

€ 33.552,41

INKOMSTEN
Benaming

Aantal

Totaal

Exposanten ambacht

86

€ 15.500

Exposanten gastronomie

19

€ 14.900

3

€ 1.050

Exposanten gilde
Totaal inkomsten

€ 31.450

Verschil tussen inkomsten en uitgaven

€ -2.102,41

De Middeleeuwse Markt van Etterbeek telt ongeveer 180 exposanten onder wie ongeveer 140
ambachtslui, 35 exposanten met een eetgelegenheid en 3 gildes.
Sommigen van die exposanten, die als “ambachtslui” worden beschouwd, hebben draaimolens
voor kinderen. Een ritje op de draaimolen of deelname aan een spelletje is uiteraard betalend.
De middeleeuwse gezelschappen, die door de gemeente ingehuurd worden, bieden het publiek
gratis activiteiten aan, met name demonstraties van gevechten, middeleeuws speerwerpen,
kennismaking met geneesmiddelen, kaarsen maken, verhalen vertellen, een folteringstafereel, het
kampleven en alles wat daarbij hoorde tijdens de middeleeuwen, enz.
Ook de muzikale animatie en de randanimatie worden het hele weekend lang gratis aangeboden
aan het publiek.

Met vriendelijke groeten,

In opdracht:
De gemeentesecretaris,

De schepen van Animatie,

Christian DEBATY

Patrick LENAERS
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