Reglement Ambachtelijk Weekend 2021
1. De exposant bevestigt zijn deelname aan het Ambachtelijk Weekend 2021 vóór 2 augustus
2021 via www.ambachtelijkweekend.be om opgenomen te worden op de website. De
exposant die niet over internet beschikt, kan zich wenden tot de contactpersoon in de
gemeente waar hij wenst te demonstreren.
2. Toerisme Waasland vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen.
Om met een gerust hart aan het Ambachtelijk Weekend deel te nemen, raden wij aan zich in
orde te stellen met de nodige verzekeringen en sociale documenten (bv.
ongevallenverzekering, kunstwerken die eventueel verzekerd moeten worden,
vrijwilligerswerk, SABAM, Billijke Vergoeding, verkoop …). Check bij het stads- of
gemeentebestuur of en waar er wegwijzers van het evenement mogen opgehangen worden
op de openbare weg.
3. Er wordt van de exposant verwacht zijn ambacht, kunst of hobby te demonstreren tijdens de
openingsuren van het Ambachtelijk Weekend, m.a.w. zowel op zaterdag van 12u00 tot
18u00 als op zondag van 10u00 tot 18u00.
4. Elk jaar staat er een thema in de kijker dat gebruikt wordt als rode draad. In 2021 is het
thema BLOEMEN. We herhalen dit thema omdat in 2020 het evenement werd geannuleerd
omwille van het Covid-19 virus. De organisatie waardeert de inspanningen van de exposant
om hiermee rekening te houden.
5. Het Ambachtelijk Weekend wil de ‘Wase maakindustrie’ in de kijker zetten. We leggen de
nadruk op lokaal vakmanschap: Wase producten uit Wase grond door Waaslanders gemaakt
of uitgedacht. De nadruk ligt op productie en niet op reproductie. We laten creativiteit zien.
Ook elk oud ambacht is toegestaan. Deze regel geldt uitsluitend voor het Waasland.
6. Indien er wordt deelgenomen op een verzamelpunt, dient elke exposant zich bij aankomst
aan te melden bij de verantwoordelijke van het verzamelpunt.
7. Elke exposant dient zelf te zorgen voor tafels en stoelen, tenzij anders afgesproken met de
inrichter van het verzamelpunt.
8. Inrichters van verzamelpunten mogen geen standgeld vragen aan de exposant.
9. Exposanten en verzamelpunten van het Ambachtelijk Weekend mogen geen toegangsgelden
vragen.
10. Verkoop kan enkel als de link met het gedemonstreerde product duidelijk is, met
uitzondering van catering. Elke andere vorm van handelsactiviteit is uitgesloten. Verkoop van
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zelf aangekochte goederen, tombolaloten, verrassingspakjes, verkoop van tweedehands
goederen, kansspelen, ed. zijn verboden.
11. Bij het niet-naleven van het reglement, heeft Toerisme Waasland vzw het recht de
overtreder uit te sluiten van verdere deelname. De deelname aan een volgende editie zal
voorwerp zijn van een beslissing van de ‘stuurgroep ambachtelijk weekend’.
12. Toerisme Waasland vzw verzorgt het secretariaat en is de officiële organisator van het
Ambachtelijk Weekend. De praktische organisatie wordt volledig door de ‘stuurgroep
ambachtelijk weekend’ op zich genomen. Toerisme Waasland vzw volgt de adviezen van de
stuurgroep.
13. Door deel te nemen aan het Ambachtelijk Weekend erkent, aanvaardt en verklaart de
exposant zich akkoord met dit reglement.

Beslissingen in het kader van het Covid-19 virus:
•

Het Bestuursorgaan van Toerisme Waasland vzw besliste in februari 2021 het
evenement te laten doorgaan in augustus 2021 met aandacht voor de geldende
maatregelen op dat moment. Dit betekent dat het evenement alsnog beperkt of zelfs
niet kan doorgaan. Dit kan ook laattijdig beslist worden.

•

Zowel exposant, verzamelpunt als bezoeker moet de geldende maatregelen i.v.m. het
coronavirus strikt opvolgen. Het aantal exposanten kan omwille van de veiligheid ook
beperkt worden. Die beslissing ligt autonoom bij de stad/gemeente. We vragen
daarvoor uitdrukkelijk begrip.

•

Omdat het niet duidelijk is welke maatregelen gelden op het moment van het
evenement, zal enkel online promotie gevoerd worden. We voorzien geen drukwerk
zoals bijvoorbeeld brochures, postkaarten of affiches.

Ronny Suy

Els Maes

voorzitter
Toerisme Waasland

regiocoördinator Waasland
Toerisme Oost-Vlaanderen
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