DCLA zoekt vrijwilligers, u wellicht…
Op de laatste algemene vergadering van DCLA stond het betrekken van meer vrijwilligers bij
de activiteiten van de club bovenaan de agenda.

Catering
Vanaf 1 maart 2015 neem ikzelf, Jean Donneaux, ook als vrijwilliger, de coördinatie waar van de catering met als doel
een team samen te stellen van mensen die onder begeleiding enkele uren op een plezante manier komen meewerken
in en rond het kantine-gebeuren.
Om dit team samen te stellen doe ik beroep op u.
De 
algemene ‘Catering’- coördinatie
ligt bij mezelf.
Het
dagelijks beheer van de kantine
is voor Ludo Teeuwen (
ludo.teeuwen@gmail.com
)
● Ludo zoekt medewerkers die de woensdag of de vrijdag avond enkele uren de bar openhouden
De 
‘DCLA-Events’,
zoals de spaghetti-avonden, neemt Jean-Marie Bache voor zijn rekening
(
jean.marie.bache@gmail.com
)
● Ook hier zoeken we medewerkers die een handje willen toesteken
Voor de
meetings
in Kessel-Lo zoeken wij 
per meeting een catering verantwoordelijke
. Hij/zij beheert de kantine en
eventueel één of ander verkoopstandje (ijs / BBQ / ? ) op basis van een ‘Road book’.
Ook zoeken medewerkers die een handje toe te steken in het cateringgebeuren
Datum
Start
Meeting
Verantw. Medew
Medewerker
wedstijden
Catering
Catering
ELDERS
● zaterdag 4 april 2015 12u30 Jeugdcriterium Vlaams-brabant
● zaterdag 25 april 201513u00 PK dag 1
● zondag 26 april 2015 13u00 PK dag 2
● woensdag 6 mei 2015 14u00 PK SVS Secundair
● zaterdag 9 mei 2015 14u30 Interclub Vrouwen
● zondag 17 mei 2015 13u00 Prijzenmeeting DCLA
● woensdag 20 mei 2015
hele dag PK Meerkamp SVS Basis
● donderdag 28 mei 2015
hele dag ISST Internationale Scholenm.
● vrijdag 29 mei 2015 hele dag ISST Internationale Scholenm.
● zaterdag 27 juni 2015 12u00 PK Jeugd
● zaterdag 8 augustus 2015
14u00 FC meeting voor Mon
De medewerking is in principe vrijwillig.
De aangemelde vrijwilligers zijn steeds door DCLA verzekerd.
De taken zijn eenvoudig en gebeuren onder begeleiding; er wordt zoveel mogelijk in shiften gewerkt zodat u ook nog
van de activiteit kunt genieten.

Elders bij DCLA (voornamelijk op het terrein)
DCLA is steeds op zoek naar medewerkers die enkele administratieve taken op zich willen nemen tijdens meetings of
die op het terrein willen meewerken.
(ZIE OOK OMMEZIJDE >>>)
De coördinatie van deze administratieve taken is in handen van Karin Bruwier (
secretaris.dcla@gmail.com
)
● Karin verwacht een seintje
Wenst u eerst wat meer info: spreek aub Karin, Ludo, Jean-Marie of mij aan.
Wil u nu al ingeschakeld worden in ons team: vul uw coördinaten hieronder in, stip één of andere activiteit aan en bezorg
ons dit briefje. Alvast dank voor uw inzet.

naam-voornaam
gsm / tel
e-mail
Met sportieve groet

Jean Donneaux (
jean.donneaux@gmail.com)
)

28/02/2015

NOOT:
Via uw coach werd u wellicht een DOODLE (zoz) gestuurd met het verzoek u langs hier aan te melden voor vrijwilligerswerk
tijdens de zomermeetings.
Beide gegevens (dit formulier en Doodle) zullen in dezelfde lijst belanden.

U hoeft zich maar 1x op te geven; wij contacteren u wel.
Doodle : 
http://doodle.com/nrwmurapheqvuhdr

