PROCEDURE OUDERBIJDRAGE:

OUDERS van spelers in jeugdteams J(M)O19 t/m JO7, spelers J(M)O19 kunnen
eventueel zelf deze dienst verrichten.
INZET in 3 blokken: 08:00 uur tot 11:00 uur, 11:00 uur tot 14:00 uur en van 14:00
uur tot Einde (+- 17:00 uur). Per blok 1 personen per team.
WAT leuk dat je je komt inzetten voor Olympia’18! Je mag je eerst even beneden
melden bij de wedstrijdcoördinator. Die zal je welkom heten en je vervolgens naar
de kantine doorsturen. Vandaag mag je gaan helpen in de kantine met de uitgifte
van koffie, thee en limonade, maar ook mag je helpen om de kantine schoon te
houden. Dit alles onder zeer enthousiaste begeleiding van een ervaren kracht! Als je
dienst er op zit, mag je even zeggen dat je er weer weg van bent. Misschien dat je
nog wat zin hebt om aan de andere kant van de bar te gaan zitten, maar je hoeft dan
niets meer te doen. Mocht je zo enorm enthousiast zijn geworden van onze gezellige
kantine en onze gezellige medewerkers, om dit vaker te willen doen, dan mag je dit
uiteraard ook even zeggen tegen de ervaren kracht voordat je gaat! We kunnen
altijd extra handjes gebruiken!
PER team worden maximaal 6 ouderbijdrage diensten per jaar ingepland.
Graag zien we van elk team de achternaam van de ouder die de dienst komt
invullen. Als het mogelijk is zouden we dit zeer waarderen als dit ruim op tijd
doorgestuurd wordt.
Uiteraard mogen teams onderling ruilen als het niet lukt om voor ingeplande data
een ouder te vinden die de dienst komt invullen. Het is wel belangrijk dat er iemand
komt, want er wordt in de planning van de werkzaamheden rekening mee gehouden
dat er enthousiaste ouders komen helpen!
GEVEN jullie de namen op tijd door aan jeugdwedstrijdsecretaris@olympia18.nl ?

SAMEN ZIJN WE OLYMPIA’18!!

