Lichtenvoorde 26,27 & 28 juli 2013!
Jouw inzet levert de vereniging geld op! En wel € 5,-- per persoon per
gewerkt uur. Kom ons helpen en laten we er samen een geweldig weekend
van maken met een mooie opbrengst voor ons KSH!

JIJ doet toch ook mee?
Aandachtspunten:
•
•

Dagdienst duurt tot ongeveer 18.00 uur of 20.00 uur (afh.van locatie)
Avonddienst duurt tot ongeveer 01.30 uur of tot max. 3.30 uur
(afh.v.locatie)

•
•
•
•

•
•
•

•

Medewerkers dienen 18 jaar of ouder te zijn
Iedere medewerker krijgt één vrijkaart naar keuze
Vergoeding € 5,-- per persoon, per uur ten behoeve van vereniging
Verkeersregelaars dienen in bezit van certificaat te zijn alvorens ze
mogen werken. Ruim voor het festival organiseren wij een
cursusavond i.s.m. de Politie waaraan de medewerkers kosteloos
kunnen deelnemen. Zonder dit certificaat is inzet niet mogelijk.
Voorkeuren aangeven voor dag- en of avond is prima, we kunnen niet
garanderen dat dit lukt. Advies: beschikbaar gehele dag!
Volledige nieuwe terreinindeling
Door toename in animo door verenigingen is het geen garantie dat
we ook ingezet kunnen worden. Diensten worden zo eerlijk mogelijk
verdeeld.
Let op de fysieke gesteldheid van mensen. Barwerkzaamheden zijn
fysiek best zwaar. Het is veel tillen en lang staan. Weer realistisch
naar jezelf toe of je dit aankunt!

•

•

•

Het is niet alleen Vrijheid blijheid. In de basis is de feestfabriek op
dat moment de werkgever en dienen de mensen zich hier ook naar te
gedragen. Ze werken voor de vereniging maar dienen zich wel aan de
regels van de organisatie van de zwarte cross te houden. De ZC is
een organisatie die het rondom strak geregeld heeft. Er zijn veel
regels wat in eerste instantie afschrikt, echter is dit puur voor de
duidelijkheid. Medewerkers werken max. 4 dagen en sommige maar
1 dag dus is het belangrijk dat een ieder hetzelfde weet. Er is altijd
maar een kleine gelegenheid om iemand in te werken, want voor je
het weet is het feest alweer voorbij.
Mochten er wangedrag door KSH gepleegd worden dan worden we
direct verwijderd en hoeven we ook echt niet meer terug te komen.

Aanmeldings Zwarte Cross 26,27 & 28 juli 2013
Naam:

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

Afdeling:

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

Dag:

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

Strook graag inleveren voor 31 januari bij één van de bestuursleden van
jouw afdeling of aanmelding mailen naar: kshsecretariaat@hotmail.com
(deze komt terecht bij Christel Kuenen, hier kun je ook met eventuele vragen terecht)

KSH is je zeer dankbaar voor deelname!
Het leven is één groot feest!

(slogan feestfabriek)

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

