Aanmelding Tentdagen 2011
D.V. 3 t/m 5 augustus 2011
Wij vragen u/jou vriendelijk dit formulier z.s.m. in te leveren in een doos in de Wingerd of u/jij kunt het formulier
afgeven of door de bus doen in Montfoort bij Sifra van de Water, A.C.M. Muskeijnplantsoen 55.
Aanmelding mag ook per mail: sifra@van-de-water.com

Gegevens: (graag per persoon een eigen lijst invullen)
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer

Email

O Ik werk dit jaar mee met de tentdagen. Hieronder heb ik aangegeven hoe en wanneer.
O Helaas, kan ik dit jaar niet meewerken met de tentdagen. U/jij zal niet meer benaderd worden
voor de tentdagen. Als u/jij toch nog mee kunt doen, horen we dit graag!

Meewerken
Het is belangrijk om een goede band met kinderen op te bouwen tijdens de tentdagen. Daarom
zouden we heel fijn vinden als medewerkers zich opgeven op alle ochtenden of meerdere dagen.
Tijdens de tentdagen help ik op (svp aankruisen wat van toepassing is):
woensdag 3 augustus
donderdag 4 augustus
vrijdag 5 augustus
ochtend

middag

avond

ochtend

middag

avond

ochtend

middag

avond

medewerker kinderen
avondprogramma
keuken
technische dienst
slaapwacht
0 dinsdag op woensdag
0 woensdag op donderdag
0 donderdag op vrijdag
0 vrijdag op zaterdag
Opbouwen/afbreken 0 maandagavond (opbouwen)
tent
0 dinsdag (overdag) Opm. We hebben dit jaar weer extra mensen nodig
0 zaterdag
met het opzetten van de tent i.v.m. het type tent.
Inrichten/uitruimen
0 dinsdag (overdag en avond)
tent
0 zaterdag
Opm. Oók vrouwenhanden zijn welkom voor inrichting keuken, versieren,
banken bekleden enz.
Pannenkoeken
0 1 pak*
0 2 pakken*
0 3 pakken*
0 4 pakken*
bakken (4 aug)
*Per pak rekenen we op ongeveer 12 pannenkoeken
Noteer de aangekruiste data gelijk in uw/jouw agenda!
We hopen zo snel mogelijk te laten weten wanneer u/ jij op welke dagen verwacht wordt en wat uw/
jouw taken zullen zijn!
Wij bedanken iedereen die de moeite genomen heeft om het aanmeldingsformulier in te vullen.
Voor alle medewerkers houden we D.V. 2 augustus een medewerkersbijeenkomst (20.30u.-21.30u.
in de tent). Houdt u/jij deze datum vrij! Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
Maarten van Eijk (tel 752316) maarten_vaneijk@hotmail.com of met
Sifra van de Water (tel. 473291 (sifra@van-de-water.com).
Met vriendelijke groeten,
Maarten, Marjanne, Florus, Annemieke, Judith, Scheltine, Jacolien en Sifra

