
NOT Mededeling 138 

05-12-2016 

Vrijwilligerswerk 

 

Samen met onze collega schaatsclubs neemt NOT deel aan de Wintermarkt op de Grote Markt.  

De clubs staan in voor een bar naast de ijspiste, inkom schaatsbaan en schaatsverhuur.  

De opbrengst van NOT gaat naar de synchro teams.  

Hiervoor zoeken wij vrijwilligers voor volgende taken:  

Alle taken zijn per 2 uur ingevuld.  

Dinsdag 13 december:  Opbouw van bar/schaatsverhuur (9 u - 17u) 

Woensdag 14 december:  Opbouw van bar/schaatsverhuur (9 u - 17u) 

Donderdag 15 december:  Bardienst (10u – 22u) 

    Kassa en schaatsverhuur (10u – 22u) 

Dinsdag 20 december:  Bardienst (10u – 22u) 

    Kassa en schaatsverhuur (10u – 22u) 

Zondag 1 januari:  Bardienst (10u – 22u)   

    Kassa en schaatsverhuur (10u – 22u) 

Maandag 2 januari: Bardienst (10u – 22u)   

    Kassa en schaatsverhuur (10u – 22u) 

Woensdag 4 januari: Afbraak van bar / schaatsverhuu (9u – 17u) 

 

Sommige taken op onze schaatsbaan (Everdongenlaan) moeten ook nog ingevuld worden.  

Woensdag 14 december:  bardienst  

Woensdag 28 december:  bardienst  

Vrijdag 30 december:        kassa + schaatsverhuur:  

                  bardienst 

Woensdag 4 januari:         bardienst 

woensdag 11 januari:  bardienst 

woensdag 18 januari: kassa – schaatsverhuur- bardienst 

woensdag 25 januari: kassa – schaatsverhuur- bardienst 

vrijdag 27 januari: bardienst -  schaatsmeester – catering – onthaal ( Kempen Trophy) 

zaterdag 28 januari:  bardienst -  schaatsmeester – catering – onthaal ( Kempen Trophy) 

 

Alle schaatsers (ouders, familie, vrienden) hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van het voortbestaan 

van de nieuwe schaatsbaan.  

Opdat IJssportcentrum Turnhout blijft bestaan hebben we de hulp van iedereen nodig.  

Daarom vragen we met aandrang aan al onze leden: 

Stel uw en alle andere schaatsers niet teleur en neem je vrijwilligerstaak ter harte.  

Je kan zelf invullen wanneer je beschikbaar bent en welke taak je wil uitvoeren. 

Je kan met je vragen terecht bij de bestuursleden.  

Registreer je vandaag nog op:  

https://not-turnhout.vrijwilligerstekort.nl/187/inloggen/login/  

Handleiding voor het registreren:  

http://www.not-turnhout.be/attachments/article/202/Handleiding%20Registratie%20Vrijwilliger.pdf  

Handleiding voor het invullen van je vrijwilligerstaak 

http://www.not-turnhout.be/attachments/article/202/Handleiding%20Inplannen%20Vrijwilligers.pdf  

https://not-turnhout.vrijwilligerstekort.nl/187/inloggen/login/
http://www.not-turnhout.be/attachments/article/202/Handleiding%20Registratie%20Vrijwilliger.pdf
http://www.not-turnhout.be/attachments/article/202/Handleiding%20Inplannen%20Vrijwilligers.pdf

