
             Kontich/Aartselaar, 24/6/2019 

 

Beste AVKA atleet, atlete, ouder, atletiekliefhebber, 

 

Zoals jullie weten organiseren wij op zaterdag 20/7 om 14.00 u. onze enige open meeting 

vanaf cadet van dit seizoen op de piste in Aartselaar.  

Om deze meeting goed te laten verlopen rekenen wij op jullie medewerking. 

Wij kunnen hulp gebruiken bij het klaarzetten op vrijdag 19/7 vanaf 19.00 uur, op zaterdag 

20/7 vanaf 9.00 u. om alles verder klaar te zetten en uiteraard tijdens de meeting zelf zijn er 

taken vanaf 12.00 u..   

Tijdens de meeting hebben we diverse medewerkers nodig voor de inkom, de kantine, de 

drank/eetstand, op het secretariaat, lopers tussen secretariaat en microman, juryleden en ET, 

medewerkers voor de horden klaar te zetten en weg te zetten, startblokken & starttoren, bij het 

hoogspringen, verspringen, discus, kogel, een microman- of vrouw en nadien voor het 

opkuisen… 

Mag ik bij deze de “medewerkers oproep” zeker richten aan de ouders vanaf cadet om te 

komen helpen? Andere ouders en medewerkers zijn uiteraard ook welkom om te helpen!!  

 

Gelieve dus asap. onderstaand strookje af te geven aan jullie trainer of een bestuurslid of door 

te mailen aan voorzitter@avka.be  En dit graag ten laatste voor 13/7/2019 zodat ik de 

werklijst op tijd kan opstellen!! 

 

Alvast bedankt. 

 

Ludo Brion, Namens 

AVKA vzw.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam & voornaam:………………………………Naam & voornaam……………………….. 

Naam & voornaam:……………………………… 

Email adres: …………………………………………………. 

 

Wil(len) helpen op  

Vrijdag 19/7: vanaf 19.00 u.:     O JA                           O NEEN 

Zaterdag 20/7: vanaf 9.00 u.:    O JA    O NEEN 

Zaterdag 20/7:  

secretariaat:          O JA  O NEEN (vanaf 12.00 u.) 

Inkom:     O JA  O NEEN (vanaf 12.00 u.) 

Kantine:       O JA  O NEEN (vanaf 12.15 u.) 

Drank/eetstand:            O JA  O NEEN (vanaf 12.15 u.) 

Polsstokspringen:   O JA  O NEEN (vanaf 12.45 u.)  

Loper secretariaat:        O JA  O NEEN (deze en volgende taken vanaf 13.45 u) 

Horden verzetten:   O JA  O NEEN 

Startblokken/starttoren:O JA  O NEEN 

Verspringen:     O JA  O NEEN 

Hoogspringen:   O JA  O NEEN 

Discuswerpen:   O JA  O NEEN 

Kogelstoten:    O JA  O NEEN 

Omroeper MICRO:   O JA  O NEEN (vanaf 12.30 u)  

OPKUIS:                O JA  O NEEN (na einde meeting….) 

mailto:voorzitter@avka.be

