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Beste leden, ouders en andere VC S.E.C. Vrienden, 

 

Zoals bekend is het voor onze vereniging noodzakelijk om 

inkomsten te genereren uit activiteiten en/of het werken bij 

“derden”. Hiermee is rekening gehouden in onze begroting 

die tijdens de jaarvergadering is goedgekeurd. 

Ook zijn tijdens deze vergadering de werkzaamheden tijdens  

Pop on Top 2015 geëvalueerd. 

De vergadering heeft besloten (onder voorwaarden, die inmiddels besproken zijn en 

worden ingevuld) om ook de komende editie van Pop on Top werkzaamheden te 

verrichten. 

 

We hebben via de organisatie van Pop on Top 2 werkzaamheden toegewezen gekregen. 

Hiermee kunnen we de inkomsten genereren die op de begroting zijn opgenomen. 

We kunnen het ons niet permitteren deze mogelijkheid te laten lopen.  

De werkzaamheden zijn van dien aard dat deze door een brede groep leden en ouders uit 

te voeren zijn. 

Pop on Top zal dit jaar op zaterdag 28 mei plaatsvinden. 

De werkzaamheden bestaan uit Traffic Control op zaterdag 28 mei en 

opruim/schoonmaakwerkzaamheden op zaterdag 28 mei, zondag 29 mei en  

maandag 30 mei.  

Zie voor meer informatie de volgende pagina’s. 

 

Om deze taken goed uit te voeren hebben we natuurlijk voldoende “mankracht” nodig. 

Om de taken zo goed mogelijk te verdelen hebben we wederom een schema gemaakt per 

team.  
We verzoeken dan ook de teams hun beschikbaarheid aan te geven per team op het 

aanmelding formulier.   

Verenigingsleden en Ouders die willen meehelpen kunnen individueel een opgave doen. 

 

Willen jullie dit formulier s.v.p. ingevuld voor 1 mei a.s. mailen naar info@vcsec.nl. Je 

kunt het ook inleveren bij Marieke Custers of Ruud Janssen. 

Wij rekenen op jullie medewerking. 

 

Met sportieve groet, 

 

Namens het bestuur van VC S.E.C. 

Ruud Janssen 
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Pop on Top  Werkzaamheden 
 

 

Geef onderstaand s.v.p. je beschikbaarheid aan per team 

en ouders of verenigingsleden individueel. 

Meerdere dagen en tijdstippen zijn mogelijk dus bij alle werkzaamheden  

aangeven wie hiervoor beschikbaar is. Indien je op andere tijden beschikbaar  

bent (bijvoorbeeld een gedeelte van de aangegeven uren) kun je dit aangeven.  

Blokken kunnen dan eventueel opgedeeld worden. 

Na ontvangst van de formulieren zullen we een definitief schema maken. Je krijgt dan ook meer te horen over exacte 

tijden, plek waar je je moet melden, werkzaamheden etc.  

Het mag duidelijk zijn dat we niet iedereen op zaterdag kunnen plannen en dat juist ook op zondag en maandag een 

groot aantal medewerkers nodig zijn. De maandag trainingen op 31 mei vervallen zodat iedereen beschikbaar kan zijn. 

De aangegeven tijden zijn richttijden. Afhankelijk van de vorderingen kunnen deze aangepast worden.  

 

Zaterdag 28 mei:  

Traffic Control: 

Taakomschrijving: 
De vereniging is verantwoordelijk voor het regelen van alle traffic bij cruciale punten zoals de backstage 

ingang, Event Office en bij de poort op de reguliere toegangsweg. De personen op deze locaties dienen de 

mensen de weg te wijzen en een strenge toegangscontrole te hanteren. Er zijn 6 toegangsplekken. Voor elke 

plek is dus 1 medewerker nodig. 

Er wordt in shiften gewerkt, de eerste shift begint om 11:00 uur tot ca. 16:00 uur en de tweede shift van ca. 

16:00 uur t/m ca. 22:00 uur dit hangt af van de locatie waar de personen komen te staan. Minimal nodig 

continue 6 personen. 
 

Zaterdag 28 mei: 

Opruimen/Schoonmaken terrein/innemen lege bekers:  

 

13:00 – 18:00  minimaal nodig 6 personen 

18:00 – 23.00  minimaal nodig 6 personen 

 

Taakomschrijving/Werkzaamheden bestaan o.a.uit: 

- Stand bemannen waar lege bekers worden ingeleverd in ruil voor 1 consumptiebon (2 persoenen) 

- Legen/wisselen vuilniszakken en Schoonhouden tafels terrein en eetpaviljoen) 4 personen 

 

Zondag 29 mei: 12:00 uur t/m 17:00 uur 

Opruimen/Schoonmaken terrein:  

Taakomschrijving: Grote schoonmaakterrein. 

Met rug-bladblazers terrein schoonblazen 

Alle restafval op terrein verwijderen en in containers deponeren (standhouders krijgen opdracht om zelf hun afval in 

de containers te deponeren). 

Kleine afval op terrein/grasweide met prikstokken verwijderen. 

 

Maandag 30 mei: 18:30 uur t/m 22:00 uur (aantal personen zie opgaveformulier) 

Eindschoonmaak, Opruimen/Schoonmaken terrein:  

Taakomschrijving: 

Daar er op maandag pas diverse standhouders hun verkoopwagens en tenten etc. ophalen zal er op maandag nog een 

eindschoonmaak plaatsenvinden. 

Werkzaamheden gelijk aan zondag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanmeld formulier Pop on Top 2016 – VC S.E.C.  
 

 

Willen jullie dit formulier s.v.p. ingevuld voor 1 mei a.s. mailen naar info@vcsec.nl. Je kunt het ook inleveren 

bij Marieke Custers of Ruud Janssen.  
 

Zaterdag 28 mei: 

11:00 – 16:00 uur 

Heren 1 -  2 personen:  ……………………………………………………………….. 

Heren 2 – 2 personen:  ……………………………………………………………….. 

Heren recreanten – 2 personen: ……………………………………………………………….. 

 

16:00 – 23:00 uur 

Heren 1 -  2 personen:  ……………………………………………………………….. 

Heren 2 – 2 personen:  ……………………………………………………………….. 

Heren recreanten – 2 personen: ……………………………………………………………….. 

 

13:00 – 18.00 uur 

Dames 1 – 2 personen:  ………………………………………………………………… 

Dames 2 – 2 personen:  ………………………………………………………………… 

Dames recr. 1-2: 3 personen ………………………………………………………………… 

 

18:00 – 23.00 uur 

Dames 1 – 2 personen:  ………………………………………………………………… 

Dames 2 – 2 personen:  ………………………………………………………………… 

Dames recr. 1-2: 3 personen ………………………………………………………………… 

 

AFHANKELIJK VAN HET AANTAL AANMELDINGEN KAN HET ZIJN DAT WE OP ZATERDAG 

ROULEREN VAN WERKPLEK EN TAAK. 

 

Zondag 29 mei: 

12:00 – 17:00 uur 

Heren 1 – 3 personen:   ………………………………………………………………….. 

Heren 2 – 3 personen:   ………………………………………………………………….. 

Heren recreanten – 3 personen:  ………………………………………………………………….. 

Dames 1 – 3 personen:  ………………………………………………………………….. 

Dames 2 – 2 personen:   ………………………………………………………………….. 

Dames recr. 1-2 – 4 personen: …………………………………………………………………... 

Meisjes C – 4 personen:  …………………………………………………………………… 

 

Maandag 30 mei: 

18:30 – 22:00 uur 

Heren 1 – 2 personen:   ………………………………………………………………….. 

Heren 2 – 2 personen:   ………………………………………………………………….. 

Heren recreanten – 2 personen:  ………………………………………………………………….. 

Dames 1 – 3 personen:  ………………………………………………………………….. 

Dames 2 – 2 personen:   ………………………………………………………………….. 

Dames recr. 1-2 – 4 personen: …………………………………………………………………... 

Meisjes C – 4 personen:  …………………………………………………………………… 

(kunnen eerder naar huis) 

 

We kunnen natuurlijk alle hulp gebruiken. Verenigingsleden en ouders van jeugdleden kunnen ons natuurlijk ook 

helpen. Deze kunnen zich individueel opgeven. We stellen het op prijs als jullie ons komen assisteren. 

 

Naam:    ……………………………………………………. 

e-mailadres:   ……………………………………………………. 

(mobiel) tel. Nummer  ……………………………………………………. 

Is beschikbaar op: geef een dag(deel)/tijd op wanneer je ons komt assisteren. 

 

Dag(deel)/tijd   ………………………………………………… 

    ………………………………………………… 

    ………………………………………………… 
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