Beste,

Laat ons maar met de deur in huis vallen en meteen melden dat er goed nieuws is maar dat er ook
minder goed nieuws is.
Om te beginnen met het goede nieuws: de 25ste editie van de Gouden Ring Show was weer een succes.
Het is hartverwarmend dat we daar ook dit jaar weer in geslaagd zijn dankzij de inzet van zoveel
medewerkers.
En nu dan het minder goede nieuws: het succes van de GRS heeft ook een schaduwzijde.
De tentoonstelling is met de jaren uitgegroeid tot een complexe organisatie, die heel wat inzet en
knowhow eist. De mensen, die al jaren deze organisatie dragen worden er ook niet jonger op en zijn al
een tijdje op zoek naar aflossing van de wacht.
Nu zijn we op het punt gekomen dat we een beslissing moeten nemen: als er zich geen mensen
aanmelden om zich in te werken in de organisatie, dan komt er geen 26ste Gouden Ring Show.
We weten dat het niet eenvoudig is om een taak op te nemen in zo’n organisatie maar we zijn bereid om
al onze ervaring en kunde door te geven aan de mensen, die zich zouden aanmelden. Natuurlijk blijven
we ook meewerken zodat de overdracht zonder kleerscheuren verloopt in de hoop onze opvolgers
maximale kansen op slagen te bieden.
Hoe zien we het nu concreet?
Hieronder worden een 4-tal taken omschreven waarvoor we mensen zoeken.
Daarnaast worden ook een aantal deeltaken benoemd waarvoor we nog mensen zoeken.
We hopen vurig dat er zich een aantal mensen zullen aanmelden, die een taak willen opnemen zodat de
Gouden Ring Show ook in de toekomst kan doorgaan.
Kandidaten kunnen zich tot en met vrijdag 2 maart aanmelden bij volgende mensen:
- Dirk Dumon tel. 051 / 72 28 49
mailadres: dumon.dirk@telenet.be
- Marc Laseure tel. 057 / 21 87 58
mailadres: marclaseure@skynet.be
Op de Raad van Bestuur van maandag 5 maart bekijken we dan of we op voldoende hulp zullen kunnen
rekenen om de toekomst van de Gouden Ring te verzekeren.

We zoeken dus mensen voor volgende kerntaken: zie ommezijde.

Inschrijving
Taak: input van de deelnemers en vogels – dus basiskennis PC vereist.
Vereisten:
30-tal uren vrij kunnen maken tussen half november en begin december
aanwezig zijn op woe 28/11 – inkorving- en do 29/11 – keuring- .
Notie van Frans en Engels
Telefonisch en per mail bereikbaar zijn.
Punten ingeven tijdens keuring.
Sponsoring en PR.
Taak: contacten met de sponsors en standhouders in binnen- en buitenland verzorgen.
Zorgen voor persmap, affiches, flyers, advertenties in de vakbladen.
Vereisten:
de nodige tijd kunnen vrijmaken ts. september en begin december.
Notie van Frans en Engels.
Telefonisch en per mail bereikbaar zijn.
Boekhouding en facturatie.
Taak: bijhouden van boekhouding en financiële toestand van de GRS gedurende het jaar.
Verzorgen van de facturatie – GRS is BTW-plichtig.
Vereisten:
Met Excel kunnen werken.
Aanwezig op GRS vanaf woensdagmorgen voor bijhouden van in- en uitgaven.
Organisatie keuring.
Taak: aanduiden keurders uit binnen- en buitenland vanaf begin maart.
Coördineren van de keuring.
Vereisten:
Notie van Frans, Engels en Duits.
Met Excel en Word kunnen werken.
Aanwezig zijn vanaf woe 28/11 tem. einde GRS.
Deeltaken.
We zoeken ook mensen, die verantwoordelijkheid willen nemen voor volgende deeltaken:
- catering.
- huurkooien.
- website en facebook.
- infopunt en jetonverkoop.
- samenstellen inschrijvingsboekje.
- coördineren voeding vogels tijdens de TT.
We hopen dat er zich mensen zullen aanmelden want we zouden het bijzonder jammer vinden dat we
een punt moeten zetten achter 25 jaar Gouden Ring Show.

Namens de hele Raad van Bestuur,

Dirk Dumon
voorzitter.

