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03 & 04 december 2022 – 28ste Gouden Ring Show. 
 
Zoveel redenen om erbij te zijn: 

 De Gouden Ring Show is een internationale tentoonstelling, onder de auspiciën 
van de COM (Confédération Ornithologique Mondiale). 
Als we wereldwijd de internationale tentoonstellingen rangschikken volgens 
grootte, hoort de Gouden Ring Show bij de top 3. 
 

 De Expo Hallen in Roeselare bieden met hun 10 000 m² tentoonstellingsruimte 
de ideale accommodatie. Ook de ruime parking en de vlotte bereikbaarheid zijn 
zeker pluspunten. 
 

 De Gouden Ring Show kan elk jaar opnieuw rekenen op grote publieke 
belangstelling.  
Op zaterdag 03 en zondag 04 december verwachten we meer dan 6000 
bezoekers, telkens van 09 tot 18 uur. 
De groep kwekers, die onze tentoonstelling bezoekt, groeit elk jaar aan met 
zowel mensen uit buiten- als binnenland. Jaarlijks vinden ook meer 
buitenlandse standhouders de weg naar de Gouden Ring Show. 
 

 Op de Gouden Ring Show vindt men een heel uiteenlopend aanbod: 
o De vogels, die aan de competitie deelnemen, worden in 9 verschillende 

secties tentoongesteld. 
o In de ruime verkoopsklasse vind je het aanbod van zowel kwekers als 

handelaars. 
o De verkoopsstanden, met verzekerde deelname van alle grote namen uit de 

pet care branche, bieden een overzicht van wat er op de markt verkrijgbaar 
is. 

o Ook roofvogels kan je op de Gouden Ring Show bewonderen. Voor hen 
wordt voor de 20ste keer een aparte competitie georganiseerd. 
 
 

Redenen genoeg dus om erbij te zijn. 
We geven U alvast rendez-vous op de: 
28steInternationale Gouden Ring Show 
 
Marc Laseure 
Voorzitter. 
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WAT BIEDEN WIJ ONZE STANDHOUDERS? 

 
 Per dag ontvangt elke standhouder 2 inkombandjes. 
 Per dag voorzien we 2 gratis belegde broodjes per stand. 
 Per dag voorzien we 4 gratis drankbonnen per stand. 
 Indien U dit wenst zorgen wij voor de opbouw van uw stand met witte 

tentoonstellingspanelen. 
 Wij zorgen op onze website voor een link naar uw website. 
 Standhouders krijgen extra korting indien zij ook publiciteit wensen te plaatsen 

in onze cataloog. 
 In de verkoopsklasse zorgen wij voor de nodige stellingen en aangepaste 

verlichting. 
 Optie voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Vaste bijdrage voor aansluiting 

en elektriciteitsverbruik. 
 Voor hotelreservaties kan U als standhouder terecht bij het Parkhotel in 

Roeselare. Standhouders van de Gouden Ring Show krijgen daar een speciaal 
tarief.  
Boeken kan U zelf via www.phr.be met vermelding van de Gouden Ring Show 

 
Enkele praktische afspraken. 

 
 Prijzen en info rond publiciteit of standen zijn bij de Marc Laseure te verkrijgen. 

Om een stand te reserveren of een reclame te plaatsen in onze cataloog vult U 
het inschrijvingsformulier op pagina 4 in en stuurt dit naar: 
Marc Laseure, Nonnenbossenstraat 30, 8900 Ieper. 
email: gouden.ring.show@outlook.be 

 De inschrijving is slechts geldig na overschrijving van 50% van het 
totaalbedrag op rekening 734-0484705-05 (nieuw rekeningnummer!) 
BIC: KREDBEBB – IBAN: BE96 7340 4847 0505 
van de VZW Gouden Ring Show 
           p/a Steenstraat 20 
           8640 Vleteren 
Als we de show door overmacht of overheidsmaatregelen toch moeten 
annuleren, storten we het betaalde voorschot integraal terug! 

 De uiterste datum van inschrijven is 23 oktober 2022. De volledige indeling van 
de zaal moet immers op 26 oktober doorgegeven worden aan de politie- en 
brandweerdiensten zodat zij een veiligheids- en evacuatieplan kunnen 
opmaken. 

 Het volledig bedrag dient betaald te worden tegen 13 november 2022. 
 De publiciteit voor de cataloog dient ten laatste op 23 oktober in ons bezit te 

zijn. 
 De standen kunnen vanaf dinsdag 29 november geplaatst worden. 

Op donderdag 1 december is de zaal echter niet toegankelijk tussen 8 
en 17 uur omdat we de keuring, die dan plaatsvindt, ongestoord willen 
laten verlopen. Ook leveren van materiaal is binnen dit tijdsbestek niet 
mogelijk. De standen moeten uiterlijk op vrijdag 2 december voor 18 uur 
geplaatst en afgewerkt zijn. 

 Uit respect voor de betalende bezoekers vragen we om zondag pas na 
16u de afbouw te starten. Om 16u kunnen de standhouders in volgorde 
volgens standplaats binnenrijden. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022 
Firma : 

Straat : Nr : 

Postcode :  Plaats : 

Land : 

Btw-nummer : 

Tel. : 

E-mailadres : 

Website: 

 
Wenst een commerciële stand te plaatsen op de 28ste Gouden Ring Show. 
 

 Minimumstand (3 meter lang) ........................ = …………………..EURO 
 

 Bijkomende meters …………. ............................ = …………………..EURO 
 

Wenst een stand voor vogelverkoop. 
 

 Minimumstand (6 meter) ............................... = …………………..EURO 
 

 Bijkomende meters:…………. X 1,5 meter .......... = .………………….EURO 
 
Wenst publiciteit te plaatsen in de catalogus : 

 
 1 A4 bladzijde zwart-wit ................................ = ………………….EURO 
 
 1 A4 bladzijde kleur ...................................... = ………………….EURO 

 
 1/2de bladzijde zwart-wit  ............................... = ………………….EURO 

 

 1/2de bladzijde kleur ...................................... = ………………….EURO 
 
 1/4de bladzijde zwart-wit................................ = ………………….EURO 

 
Wenst een aansluiting op het elektriciteitsnet (inclusief verbruik) 

 
 tot 2,5 KW = ................................................ = ………………….EURO 

 
 tot 5,00 KW = .............................................. = ………………….EURO 

 
 tot 7,50 KW = .............................................. = ………………….EURO 

 
BTW 21 % = ………………….EURO 
 
TOTAAL = ………………….EURO 

Wanden – aankruisen wat past: 
 
                   Gouden Ring Show zorgt voor de wanden van de stand (gratis). 
 
                   Wij zorgen zelf voor de wanden van onze stand. 
 
Handtekening voor akkoord, 
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CONTACT 
 
 
 
 Standen  en publiciteit. 
 
Marc Laseure 
Nonnenbossenstraat 30 
B 8900 Ieper 
Belgium 
Tel :  0032 57 21 87 58 
Email : gouden.ring.show@outlook.be 
(Om de link te laten werken, klik Ctrl + link aan) 

 
 
 
 Facturatie. 
 
VZW Gouden Ring Show 
p.a. Dirk Laseure 
Steenstraat 20 
B 8640 Vleteren 
Tel : 0032 497 22 63 93 
e-mail : dirk.laseure@telenet.be 
rekening 734-0484705-05  
(Bic : KREDBEBB – IBAN: BE96 7340 4847 0505) 
 
 
 
 
 
 Website. 
www.goudenring.be 
(Om de link te laten werken, klik Ctrl + link aan) 
 
 
 
 Facebook. 
(6) Gouden Ring Show vzw | Facebook  
(Om de link te laten werken, klik Ctrl + link aan) 
 
 
 
 Hotelreservaties. 
www.phr.be met vermelding “Gouden Ring Show”. 
(Om de link te laten werken, klik Ctrl + link aan) 

 


