Brabantse Kampioenschappen 2019 worden een
groot succes, met hulp van u !!!!
Zoals u allen weet, heeft Ruitersport Zijtaart dit jaar wederom de eer om de Brabantse
Kampioenschappen te mogen organiseren. Een unieke kans om geheel Brabant te
laten zien wie Zijtaart is en waar dit prachtige dorp allemaal toe in staat is.
Diverse leden van Ruitersport Zijtaart zijn de afgelopen maanden en ook de komende
maanden druk bezig met het organiseren en regelen van deze kampioenschappen. In
dit weekend worden 1.000 ruiters en amazones per dag verwacht en 10.000 (!)
bezoekers. De organisatie kan dit echter niet alleen en u begrijpt uiteraard dat dan
ook de hulp van de inwoners van Zijtaart en omgeving (16 jr. en ouder) zeer gewenst
is.
Om dit alles vlekkeloos te laten verlopen, doen wij dan ook een beroep op u, om als
vrijwilliger mee te helpen. U kunt hierbij denken, aan hulp bieden voor de horeca,
parkeren, parcoursbouwers, administratieve ondersteuning zoals telcommissie, maar
ook hulp in de vorm van mensen die vooraf en naderhand kunnen meehelpen op- en
afbreken.
Het enige wat u op dit moment nog rest, is om uw gegevens door te geven en aan te
geven op welke momenten u beschikbaar bent. U kunt dit op meerdere manieren
doen:
▪ Door middel van het invullen van bijgevoegd formulier en dit op te sturen / in de
bus te doen van Ceciliastraat 25 in Zijtaart.
▪ Een email te sturen met al uw gegevens en beschikbaarheid naar:
personeel@bkzijtaart.nl
Alvast bedankt voor uw hulp,

De organisatie Brabantse Kampioenschappen 2019

Opgave werkzaamheden
Algemene informatie
Dhr./Mevr.:

Leeftijd:

Adres:

Woonplaats:

E-mail:

Tel. Nr:

Naam Vereniging:

Wil graag helpen op:
Voorkeur werkzaamheden
(u kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)
(Beide dagen helpen is ook mogelijk)

Zaterdag
20 juli
Hele dag

Zaterdag
20 juli
Ochtend

Zaterdag
20 juli
Middag

Zondag
21 juli
Hele dag

Zondag
21 juli
Ochtend

Zondag
21 juli
Middag

Horeca
Administratieve ondersteuning
Parcourshulp wedstrijddagen
Parkeren / verkeersregelaars
Coupons ophalen
Entree / kassa

Wil graag helpen vooraf:

Wil graag helpen achteraf:

Opbouwen van het concoursterrein
(dit vindt plaats in de week voor de wedstrijd)

Afbreken concoursterrein

Aankleden en bloemschikken
Graag aangeven welke datum / data u beschikbaar bent:

Ingevulde formulieren ontvangen wij graag via het volgende mailadres: personeel@bkzijtaart.nl of in de brievenbus van
Ceciliastraat 25 in Zijtaart.
Wij rekenen op jullie!

