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FLY FAIR 2022, 14 EN 15 MEI 2022

Beste vliegvisvrienden
Zoals eerder aangekondigd is Thé Ørgänizátiøn al enige tijd druk in de weer met de voorbereidingen van FLY FAIR
2022. De teleurstelling van het niet doorgaan van de editie 2020 laten we achter ons. We gaan ervan uit dat de
pandemie niet opnieuw roet in het eten gooit en dat we in 2022 weer, als vanouds, een mooi vliegvisfestein mogen
beleven. Het succes van de Fly Fair wordt mede bepaald door jullie, de exposanten. Want ook door jullie aanwezigheid
en inzet hebben indertijd ruim 1500 betalende bezoekers kunnen genieten van dit feest. En wat ons betreft streven we
dit keer samen naar minimaal 1750 bezoekers.
Never change a winning team. De opzet van Fly Fair 2022 blijft grotendeels ongewijzigd. Net als de verleden keer
hebben we gekozen om het pagodedorp te laten verrijzen op het terrein van van Forelvisvijvers De Berenkuil in Putten.
Deze fraaie locatie is perfect te bereiken aan de Berencamperweg 11 te Putten (A28 afrit 9 en je bent er).
Voor de bezoekende vliegvisser is het aanbod wederom enorm breed. Alles op het gebied van vliegvis lifestyle is er te
vinden: van fly casting tot fly dressing, alles voor alver tot zalm, van haakje 36 tot kledingmaatje 36, van voorlichting tot
voorinschrijving en van de meest geavanceerde industriële technische hoogstandjes tot het verbluffende vakmanschap
in het aloude handwerk.
De bezoeker maakt ook kennis met de meest uiteenlopende vliegviswateren ter wereld: van Putten tot Patagonië. Want
we willen vliegvissers graag met raad en daad helpen bij het organiseren van vliegvistrips, kort of lang, verweg of
dichtbij. Vandaar ons thema: The World of Fly Fishing. Een thema dat voor iedere standhouder weer veel
aangrijppunten biedt.
Ook de Eve of the Fly Fair is niet vergeten en wordt op de vrijdagavond voorafgaand aan de Fair georganiseerd in het
restaurant van de Berenkuil. De grote BBQ zelf wordt georganiseerd op zaterdag 14 mei.
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de Fly Fair 2022, opdat het weer een feest mag zijn vóór en dóór
vliegvissers. Ook al gaat het om een uitgestrekt terrein, toch is er op de Fly Fair helaas een beperkt aantal pagodes
beschikbaar. Daarom raden wij u ook aan zo spoedig mogelijk een pagode te reserveren. Zodat u meer dan voldoende
ruimte (25 m2 per pagode!) heeft om uw bedrijf of organisatie te presenteren.
Bij deze brief vindt u als bijlage:
•
een reserveringsformulier voor een pagode tijdens de Fly Fair 2022 en een reservering voor de Eve of the
Fly Fair in Restaurant De Berenkuil.
•
algemene info over de Fly Fair 2022
•
een plattegrond van het Fly Fair terrein
•
een plattegrond van de omgeving
•
de mogelijkheid een banner te reserveren ter verhoging van uw herkenbaarheid.
•
de mogelijkheid promotie te maken op de plattegrondleaflet die elke bezoeker krijgt uitgereikt

U kunt uw voorkeur aangeven voor een specifieke pagode (zie plattegrond). Ook als u kiest voor de huur van een halve
pagode, dan kunt u aangeven met wie u eventueel deze pagode wilt delen. De organisatie doet haar best maar kan
echter niet garanderen dat aan uw voorkeurswensen voldaan wordt.
Mocht u meer buitenruimte nodigen hebben voor de presentatie van bijvoorbeeld boten of ander ruimte eisend
hengelsport materiaal, neem dan gerust contact met ons op.
Evenals de vorige keer kunnen wij deelnemende standhouders iets speciaals aanbieden: gratis advertentieruimte in de
voorjaarseditie van de Nederlandse Vliegvisser. Een veel gelezen verenigingsblad en volgens kenners één van de
mooiste vliegvisbladen van Europa. Daarnaast worden standhouders ook in het zonnetje gezet in alle digitale uitgaven,
als De Digitale Vliegvisser, nieuwsbrieven, websites en Facebook pagina’s.
Voor vragen en of opmerkingen over de Fly Fair 2022 kunt u contact met ons opnemen via huisman.jan@ziggo.nl of
telefonisch 06 51224468.
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Algemene gegevens en deelnemersvoorwaarden Fly Fair 2022

* Plaats:

Forelvijvers de Berenkuil, Berencamperweg 11, 3882 SP Putten

* Openingstijden:

Zaterdag 14 mei 2022, van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 15 mei 2022, van 10.00 tot 17.00 uur.

* Opbouw / afbraak

De pagodes kunnen ingericht worden op Vrijdag 13 mei 2020 van 10:00 tot 17:00 uur.
Na 17.00 uur dienen alle wagens van het terrein te zijn verwijderd. Tussentijdse
bevoorrading is alleen mogelijk in overleg met de organisatie.
Afbraak is alleen mogelijk op Zondag 15 mei 2022 vanaf 17:00 uur. Auto’s en vrachtwagens
zijn vóór 17.00 uur niet toegestaan op het terrein. Het terrein wordt op Zondag 15 mei 2020
om 22:00 uur gesloten.

* Verzekering:

De deelnemende standhouders dragen zelf zorg voor de verzekering van hun goederen.
Ook al zal tijdens de nacht van Vrijdag op Zaterdag en van Zaterdag op Zondag
professionele bewaking aanwezig zijn, standhouders kunnen daar geen rechten aan
ontlenen en blijven verantwoordelijk voor hun eigen goederen.

* Verkoop:

Van deelnemende standhouders wordt verwacht dat zij gangbare prijzen berekenen voor
hun producten of diensten. Directe verkoop aan het publiek op basis van
groothandelsprijzen is verboden. De overtreder kan van deelname aan een volgende Fly
Fair worden uitgesloten.

* Cites

Het is ten principale verboden om producten van dieren, dode dieren, delen van levende of
dode dieren en alle van dieren afgeleide producten, al dan niet in andere zaken vervat,
behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort aangewezen
bij de Flora- en Faunawet, te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ter verkoop
voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ter verkoop aan te bieden, te
vervoeren, ter vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te
huren of verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of ten toon te stellen voor
handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder
zich te hebben.

* Toegang:

Alle standhouders ontvangen max. 4 passe-partout entreekaarten per pagode.
Bij gebruik van een halve pagode ontvangen standhouders max. 2 passe-partout
entreekaarten.

* Organisatie:

Het secretariaat is gedurende de Fly Fair 2022 gevestigd in een herkenbare locatie. De
leden van de organisatie zijn als zodanig te herkennen en zullen u daar waar nodig met
raad en daad ter zijde staan.
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INSCHRIJFFORMULIER FLY FAIR 2022
JA, wij nemen graag als standhouder deel aan de Fly Fair 2022 die gehouden wordt op 14 en 15 Mei te Putten.
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
Email
Contactpersoon
Wij boeken graag het volgende:

........ x pagode

........ x halve pagode*

(à € 650,00 per stand all in)
(à € 390,00 per stand all in)

Wij hebben een voorkeur voor pagode nummer(s):
* Als u kiest voor de huur van een halve pagode, dan kunt u aangeven met wie u deze pagode wilt delen. De
organisatie doet haar best maar kan echter niet garanderen dat aan uw voorkeurswensen voldaan wordt.
Wij delen de halve pagode het liefst met:


Graag ontvangen wij meer info over het huren van extra buitenruimte



Reserveer voor ons:
....... x tafels à € 15,- per stuk
....... x stoelen à € 5,- per stuk



Ik ontvang graag informatie over de extra promotiemogelijkheden (dranghekbanner en bezoekersleaflet). Zie
ook de bijgesloten voorbeelden van de banner.



Wij nemen graag deel aan de Eve of the Fly Fair, op Vrijdag 20 april in restaurant De Berenkuil in Putten.
Wij komen met ....... x personen
(De kosten voor de Eve bedragen € 35,- p.p., drankjes niet inbegrepen. Af te rekenen bij entree van het
restaurant).

Alle pagodes zijn voorzien van een houten vloer en een elektriciteit aansluiting. Om overbelasting van het
elektriciteitsnet te voorkomen is het gebruik van koffieapparaten en andere energievretende apparaten niet toegestaan.
Na ontvangst van onze factuur dient, ter bevestiging van bovenstaande reservering, het totaalbedrag te worden
overgemaakt op RABOrekening nummer NL73RABO0127478760 (Voor betalingen uit het buitenland graag BIC
RABONL2U vermelden) ten name van Vereniging Nederlandse Vliegvissers te Leuth.
De ingevulde formulieren dienen uiterlijk voor 1 februari 2022 in ons bezit te zijn.
Uw reservering is pas geldig als de verschuldigde huur door ons is ontvangen. Bij niet tijdig ontvangen van de gehele
huur behouden wij ons, mede gezien de grote belangstelling, het recht voor uw reservering terzijde te leggen.


Ik heb kennis genomen van de algemene deelnemersvoorwaarden Fly Fair 2022 en ga daarmee akkoord.

Datum,

Naam en bedrijfsnaam,
Handtekening

Gelieve dit ingevulde formulier te retourneren aan:

Stichting Fly Fair
p/a J. Huisman
Foarset 14
8561 GN BALK
Nederland

Of mailen naar:

huisman.jan@ziggo.nl
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N 301
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A LM ERE

A 28

PU T T EN

Z W OLLE

dranghekbanner voorbeeld 1

dranghekbanner voorbeeld 2

productspecificaties

formaat: 215 x 73 cm
bedrukking enkelzijdig full color (CMYK)
materiaal: mesh, 260 g/m2
omzoomd en voorzien van ringen om de 30 cm
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