Vrijwilligers gezocht bij wedstrijden
Penta Winterswijk organiseert ieder seizoen een aantal wedstrijden in Winterswijk. Vooral
met als uitgangspunt dat de leden ieder seizoen een thuiswedstrijd kunnen turnen op bekend
terrein en met heel veel aanmoedigend publiek. De organisatie van de wedstrijden wordt
gecoördineerd door de wedstrijdcommissie van Penta Winterswijk. Voor, tijdens en na een
wedstrijd zijn altijd vele handen nodig om de dag(en) soepel te laten verlopen. Daarbij geldt
ook het spreekwoord: vele handen maken licht werk!
En die vele handen is vrijwilligerswerk en daarom zijn we op zoek naar jullie. Zonder
vrijwilligers lukt het Penta Winterswijk niet om wedstrijden te organiseren. En dat zou
natuurlijk heel jammer zijn voor de leden en ook de supporters. Als iedereen bij 1 wedstrijd
komt helpen dan zijn wij al geholpen!
De volgende taken zijn te verdelen tijdens een wedstrijd:
Taak

Werkzaamheden
•
•

•
•
•

Heeft naar buiten toe de leiding van de wedstrijd.
Doet aankondigingen. Wijst indien nodig mensen terecht.
doet dat op een zo vriendelijk mogelijke manier.
Voor aanvang van de eerste ronde meldt zij de afmeldingen
t.b.v. de jury.
Stelt voor aanvang van de eerste ronde de juryleden voor.
Gegevens worden door de wedstrijdleiding aangeleverd.
Dient representatief gekleed te zijn.

•
•
•
•

Bedient de muziekinstallatie
Zorgt voor de op- en afmarsmuziek. Vloermuziek indien nodig
Controleert of alle muziek aanwezig is
Is gekleed in Penta-shirt met donkere spijkbroek.

•

Staat een half uur voor aanvang en een half uur na einde
wedstrijd bij de infostand.
Deelt de wedstrijdnummers uit.
Neemt wedstrijdpaspoorten in ontvangst en indien nodig
controleert deze.
Afmeldingen doorgeven aan de wedstrijdtafel
Neemt ook de muziek in ontvangst en brengt deze naar de
zaal
Na de wedstrijd neemt persoon wedstrijdnummers in ontvangst
en geeft paspoorten en muziek weer terug aan de leiding. Is
gekleed in Penta t’shirt met donkere spijkerbroek.

•
Ladyspeaker

Muziek

•
•
Infostand

•
•
•

Opening sluiting

Baanfunctionaris

•
•
•
•

Opent en sluit de wedstrijd.
Houdt een inleidend praatje.
Geeft vooral aan dat het werk door vrijwilligers gedaan wordt.
Richt de aandacht ook op de juryleden.

•

Voor aanvang wedstrijd eindcontrole toestellen op hoogte en
afstand en of het juiste toestel opgesteld staat.
Zorg er voor dat het ereschavot geplaatst wordt Is gekleed in
Penta shirt met donkere spijkbroek.

•

•
Entree

•
•

Doet de kaartjes verkoop, int het geld, zorgt voor enveloppen
i.v.m. uitbetaling juryleden reisgeld.
waar nodig de bezoekers de weg wijzen in het gebouw
Zorgt er voor dat de kas uiteindelijk bij de penningmeester
komt.

EHBO

•

Is in de zaal aanwezig en verzorgt daar waar nodig blessures

•

De scores van alle deelnemers invoeren in de computer in
excel-score systeem. Deze taak vervul je met 2 personen
Bij onduidelijkheden wordt de wedstrijdleiding ingeschakeld.
Zorgt er voor dat de tussenuitslagen opgehangen worden.
Zorgen na afloop dat de uitslagen opgehangen worden in de
gang
Indien nodig de scores laten verschijnen op het scorebord in
de turnhal.

Telcommissie

•
•
•
•

•
•
•

Doet, indien nodig de tijdwaarneming bij de toestellen waar dit
nodig is.
Wordt geïnstrueerd door de wedstrijdleiding.
Is gekleed in Penta shirt met donkere spijkbroek.

Jurymeisjes

•
•
•
•

Halen de jurybriefjes op.
Meisjes zitten in de buurt van de telcommissie.
Hangen de tussenuitslagen op.
Kleding Penta shirt met donkere trainingsbroek.

Kleedkamerindeling

•
•

Zorgt voor juist indeling van de kleedkamers.
Tevens aandacht voor voldoende toiletpapier. Orde en netheid

Medaille uitreiking

•
•

Deelt de medailles en eventueel de attenties uit.
Zorgt ook voor dat er drie meisjes zijn die de kussens dragen.

•

Bouwen de zaal om tot wedstrijd zaal. Vrijdagavond
voorafgaand aan de wedstrijd opbouwen en zaterdag- of
zondagavond afbreken. Benodigde toestellen zijn bekend
Krijgen deze info van de verantwoordelijke namens Penta
Winterswijk

Tijdwaarnemers

Opbouw ploeg
•

Zoals u kunt lezen een heleboel taken te verdelen voor een heleboel enthousiaste mensen.
Meldt u aan zodat we er samen weer een fantastisch wedstrijdseizoen van kunnen maken.
De volgende wedstrijddagen heeft Penta Winterswijk de organisatie in eigen turnhal
5 en 6 januari 2019

WTK

26 januari 2019

3e divisie

16 en 17 februari 2019

5e divisie

16 en 17 maart 2019

4e divisie

13 april 2019

6e divisie

11 mei 2019

Pre-instap

25 mei 2019

Finale 6e divisie

Aanmelden kan via: wedstrijdcommissie@pentawinterswijk.nl Geef eventueel je voorkeur
aan voor een onderdeel en of je meerdere wedstrijden kunt helpen of bijv. 1 wedstrijd. Ook
van belang is als je wel een dagdeel beschikbaar bent. Geef dan ook aan ochtend/middag.
Een keertje meekijken is te realiseren. Nog goed om te vermelden dat er rekening wordt
gehouden, bij het maken van schema’s met de wedstrijdronde van uw dochter. Ook graag
een telefoonnummer vermelden bij de aanmelding, dan wordt er contact met u opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Namens de wedstrijdcommissie
Penta Winterswijk

