Veel vrijwilligers nodig voor het ONK, zonder jou kunnen we het niet!
Op 21, 22 en 23 december 2017 vindt in het SKWA voor de tweede keer het Open
Nederlands Kampioenschap (ONK) wedstrijdzwemmen plaats. Na het enorme succes van
vorig jaar zijn we er trots op dat we ook dit jaar het ONK mogen organiseren.
dit filmpje geeft een indruk van het ONK in 2016.
Belangrijk voor een goede organisatie zijn de vrijwilligers die het ONK tot een succes maken.
We kunnen het namelijk niet alleen!
Wil jij je steentje als vrijwilliger bijdragen? Schrijf je dan in via de link onderaan deze pagina.





Het ONK is verdeeld over 3 dagen. Per dag hebben we drie tijdsvakken. Je kunt
aangeven op welke dagen en tijdstippen je beschikbaar bent.
o 07.00 - 13.00 uur (Voorrondes)
o 12.00 - 16.00 uur (Side events)
o 15.00 - 20.00 uur (Finales)
Ook voor de opbouw op 20 december en voor de afbouw op 24 december kunnen we
hulp gebruiken. Vele handen maken licht werk en dan kunnen we allemaal snel naar
het kerstdiner.
Je kunt een keuze maken welke taak je het liefst wil verrichten. We zullen je zoveel
mogelijk indelen naar je voorkeur, maar we verwachten wel enige flexibiliteit.

Wacht niet te lang met inschrijven, dan heb je de grootste kans dat je ingedeeld wordt
bij je favoriete taak! Inschrijven kan via:
https://docs.google.com/forms/d/1Z6L1ARCb4kfWvKM0jBuAz3AvhTEKGIlhufxv63-0Csc/edit
Heb je nog vragen? Stuur dan alsjeblieft een mail naar onk.zpch.2017@gmail.com
Waarom is het zo leuk om vrijwilliger te zijn?
 Je helpt mee aan een geweldig internationaal kampioenschap
 Je krijgt een T-shirt
 Wij verzorgen de lunch, het diner en de tussendoortjes (afhankelijk van het moment
van je inzetbaarheid)
Aandachtspunten
 Het kan voorkomen dat we je niet op je voorkeursfunctie inzetten omdat deze functie
bijvoorbeeld overvraagd is. We doen ons best om hier zoveel mogelijk rekening mee
te houden.
 Je bent als vrijwilliger niet altijd in staat om het volledige kampioenschap van dichtbij
te kunnen beleven. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een periode in de hal staat.



We rekenen graag op je inzet na inschrijving als vrijwilliger voor het ONK. Mocht er
toch onverhoopt iets tussenkomen waardoor je af moet haken, dan horen we dat
graag en bij voorkeur zo spoedig mogelijk zodat we daar in onze planning rekening
mee kunnen houden!

Catering:
 Verzorgen van de tussendoortjes voor officials en vrijwilligers
 Helpen bij lunch en diner
 Een taak waarbij je lekker veel kunt rondlopen.
Kassamedewerker:
 Kaartverkoop en kaartcontrole
 Een taak die zich voornamelijk in de hal afspeelt.
 Drukte is vooral voordat de wedstrijd begint, daarna kunnen we je eventueel indelen
bij een andere taak.
Verwijzers
 Ontvangst van de deelnemers en het publiek in de hal, de gangen en de zwemzaal
 Echt een taak voor iemand die gastvrij is en het leuk vind om deelnemers en publiek
de juiste richting op te sturen.
 Door een roulatiesysteem sta je steeds op een andere plek en maak je de wedstrijd
van alle kanten mee.
Wedstrijdzaken
 Echt een taak voor mensen met ervaring van wedstrijdzwemmen.
 Taken als voorstarten, afmeldingen registreren, uitslagendienst, perron schoon en
droog houden, emmers vullen, bakkendragen.
Flexteam
 Echt een taak voor iemand die heel handig is. Even snel iets ophangen, een reparatie
uitvoeren, een boodschap halen. Kortom zeer breed inzetbaar.
Chauffeur
 Voor de ritjes hotel – zwembad en terug

Laten we er met z’n allen weer een groot succes van
maken!!!!

