Beker van Vlaanderen Vrouwen
Landelijke 1: Zaterdag 18 mei 2019
VZW.

Beste atleten, ouders en sympathisanten van AVKA,
Na de eerste AAS meeting voor onze jongste atleten, de BVVL voor cadetten en
scholieren meisjes, landelijke 2B die nu Zaterdag 4 mei doorgaat op onze piste,
organiseert AVKA op ZATERDAG 18 MEI, de Beker Van Vlaanderen voor VROUWEN,
Landelijke 1 op de atletiekpiste in Aartselaar om 14.30 u.
Zoals bij de vorige meetings hebben we voor het organiseren van een meeting heel
wat medewerkers nodig voor oa. het klaarzetten van het terrein, hotdog- en
drankenstand, de kantine, het secretariaat ,de verschillende werp- of springstanden
en veel hulp tijdens de meeting zelf.
Zo komen we bij jullie aankloppen. Wie kan en wil ons een handje toesteken ?
Om een goede planning te maken verwachten we jullie antwoord ten laatste op
zondag 11 mei terug met vermelding van enkele voorkeuren. Antwoorden per mail
kan ook aan Ludo Brion (voorzitter@avka.be) of brion@telenet.be
Sportieve groeten,
Het AVKA-bestuur.
Vzw. AVKA, maatschappelijke zetel : Bochtstraat 30 te 2550 Kontich
hier afscheuren

Naam (namen): ………………………………………………………………………………………………
tel ………………………………….. en email ……………………………………
wenst te helpen met voorkeur voor : (aankruisen wat past)


klaarzetten terrein (lijnen werpsectoren/verspringstanden/ overbrengen div. materialen) op
vrijdagavond 17/5 vanaf 19.15u
 klaarzetten tenten/piste/kantine/secretariaat op zaterdagvoormiddag 18/5 vanaf 9.00 u
tijdens de meeting : aanvang meeting 14.30 u.
 inkom (12.30 u tot +/- 16.00 u.)
 secretariaatshelper (14.00 u.)
 loper van en naar secretariaat/micro/vertrek/aankomst (aanwezig 14.00 u.)
 helper op terrein bij vaste proef oa. ver, hinkstap, hoog, kogel, speer, discus….(14.00 u.)
 helper horden plaatsen en wegzetten/startblokken/starttoren/aflossingstokken
 bemanning drankstand (hot dog, drank,…) van 12.30 u – 15.00 u. OF
 bemanning drankstand (hot dog, drank,…) van 15.00 u – +/- 18.00 u. (einde) OF
 bemanning drankstand (hot dog, drank,…) van 12.30 u - +/- 18.00 u. (einde)
 bemanning kantine van 12.30 u – 15.00 u. OF
 bemanning kantine van 15.00 u – +/- 18.30 u. (einde) OF
 bemanning kantine van 11.30 u - +/- 18.30 u. (einde)
na de meeting
 opruimen na de meeting
Dit gedeelte terugbezorgen aan de trainers of terug via mail voorzitter@avka.be
Dank U.

