
NOT Mededeling 165 17-03-2017  
Vrijwilligers april 
 

                            
 
Het einde van het huidig schaatsseizoen nadert met rasse schreden. 
Ik wil alle vrijwilligers alvast heel hartelijk danken voor het inzet tijdens de voorbije maanden.  
Zonder jullie hulp kon N.O.T. niet overleven en kon je kind niet verder schaatsen.  
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken in april, waarvoor we nog een keer een beroep op jullie 
willen doen.  
Misschien heb je reeds je totaal van 10 vrijwilligerspunten bereikt. Maar laat dat geen belemmering 
zijn om nog een extra inspanning te leveren.  
 
Volgende taken moeten nog ingevuld worden.  
1°  woensdag 29 maart  Kassa  13.45 – 15.45 
2°  woensdag 29 maart  schaatsverhuur 13.45 – 16.45 
3°  woensdag 29 maart  bardienst 14.00 – 16.30 
4°  woensdag 29 maart  bardienst 18.30 – 20.30 
5°  woensdag 5 april  schaatsverhuur 13.45 – 16.45 
6°  woensdag 5 april  bardienst 13.30 – 16.30 
7°  woensdag 12 april  Kassa  13.45 – 15.45 
8° woensdag 12 april  bardienst 14.00 – 16.30 
9° woensdag 12 april  bardienst 18.30 – 19.30 
10° woensdag 12 april  bardienst 19.30 – 20.30 
11° vrijdag 14 april   opbouw KTS 13.00 – 15.00 
12° vrijdag 14 april   bardienst 19.30 – 20.30 
13° vrijdag 14 april   bardienst 20.30 – 21.30  
14° zaterdag 15 april  kleedkamer 07.30 – 09.30  
15° zaterdag 15 april  kleedkamer 17.30 – 19.30  
16° zaterdag 15 april  kleedkamer 19.30 – 21.30  
17° zaterdag 15 april  inkom  09.00 – 11.00 
18° zaterdag 15 april  inkom  15.00 – 17.00 
19° zaterdag 15 april  wafels  18.00 – 20.30 
20° woensdag 19 april  Kassa  13.45 – 15.45 
21° woensdag 26 april  Kassa  13.45 – 15.45 
22°  woensdag 26 april  schaatsverhuur 13.45 – 16.45 
23° woensdag 26 april  bardienst 14.00 – 16.30 
24° woensdag 26 april  bardienst 18.30 – 19.30 
25° woensdag 27 april  bardienst 19.30 – 20.30 
26°  maandag 1 mei   bardienst 10.00 – 12.00 
27°  maandag 1 mei   bardienst 12.00 – 14.00 
28°  maandag 1 mei   bardienst 14.00 – 16.00 
29°  maandag 1 mei   bardienst 16.00 – 18.00 
30°  maandag 1 mei  begeleiding kinderen 13.00 – 18.00 



 
  
 
 
 
Laat uw club niet in de steek en draag ook je steentje bij.  
aanmelden:  https://not-turnhout.vrijwilligerstekort.nl/  
Alvast hartelijk dank.  
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