Beste,
Vorig jaar was jij één van de 105 medewerkers in onze taptent op Graspop, waarvoor
we je heel dankbaar zijn.
Gisteren hebben wij de definitieve beslissing te horen gekregen dat we ook dit jaar
weer dezelfde tent mogen 'uitbaten'.
We zijn dus weer op zoek naar +/- 105 mensen die willen komen helpen op graspop
dit jaar (vrijdag 21 juni tot en met zondag 23 juni).
Er is wel een kleine verandering ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar werkten we
met 3 shiften (9u tot 14u, 14u tot 02u en 9u tot 02u). Hier gaan we van afstappen.
We zullen nog maar met 2 shiften werken : 09u tot 02u (=ganse dag) en 14u tot 02u
(namiddag shift). We doen dit omdat we van graspop de beperking hebben gekregen
dat we met maximum 35 mensen per dag mogen komen helpen. Wanneer er dan 10
mensen zouden komen met de vroege shift van vroeger dan zouden er nog maar 25
personen overblijven om de namiddag en avondshift te draaien wat echt te weinig is.
Graspop vraagt aan iedereen die erover denkt om te komen helpen om zich te
registreren voor 1 mei aanstaande (na 1 mei kan er niemand meer extra bijkomen).
Praktisch :
Weet jij al zeker dat je wil komen helpen en ook welke dag(en) dan kan je via de link
op onze site (www.arvoc.be) een invulformulier invullen waarbij je ook reeds aangeeft
welke dag(en) je kan en wil komen helpen. Nadat je dit hebt gedaan geven wij je mail
adres in in het programma van graspop waarna je dan automatisch een mail gaat
krijgen met de vraag om via een link de administratieve gegevens aan te vullen en
om te bevestigen dat je akkoord gaat met hun voorwaarden. Zijn deze twee zaken
gebeurd dan ben je geregistreerd en volgt er een screening door de politie.
Weet jij nog niet zeker dat je kan en wil komen helpen dan zouden we je willen
vragen om toch op onze site (www.arvoc.be) het invulformulier in te vullen maar
hierbij nog geen dag(en) aan te duiden. Hierdoor weten wij dat je nog twijfelt maar
kunnen wij al wel je mailadres in het graspop programma invoeren waardoor je een
mail gaat krijgen om je administratieve gegevens verder aan te vullen zodat de politie
je al kan screenen. Eénmaal je dan definitief beslist om mee te komen helpen kan je
de voorwaarden nog accepteren en doorgeven welke dag(en) je wil komen helpen..
Heb je nog betrouwbare vrienden/vriendinnen die erover denken om te komen
helpen, stuur deze mail gerust door maar zet mezelf (secretaris@arvoc.be) in cc
zodat ik weet via wie de voor mij 'vreemde' mensen zijn aangebracht.
Zijn er nog onduidelijkheden, vragen, mail of bel me gerust op.
Groetjes en hopelijk tot op GMM 2019

vzw ARVOC VOLLEYBAL

