Rock ’n Roll D-Day nr. 33
Zaterdag 9 juni 2018
Hallo Allemaal,
Inderdaad, het is wederom zover, tijd voor onze jaarlijkse Rock ’n’ Roll D-Day.
Het openluchtfestival met live muziek, 50’s cars, bikes, record’s, bier, etc.
En dat allemaal gratis toegankelijk.
We zijn inmiddels weer druk bezig met de voorbereidingen hiervan en zoals bij de meesten al
bekend; D-Day kunnen wij niet organiseren zonder de hulp van vele vrijwilligers. Voor deze
dag hebben wij zo’n 60 medewerkers nodig die 2 uurtjes (of meer) vrije tijd willen opofferen
om deze dag tot een feest te maken !!
We hebben hulp nodig bij de bonnenverkoop, de bars, de toegangscontrole, op- en afbouwen,
opruimen en schoonmaken de volgende dag.
Helaas kunnen wij jullie geen geld bieden voor deze activiteiten maar wel
5 consumptiebonnen en het collectors D-Day Crew T-shirt (niet los verkrijgbaar).
Wil je meehelpen, vul dan onderstaand z.s.m. in en mail naar

vrijwilliger-cruise-inn@live.nl
Inleveren in de Cruise kan ook, afgeven bij de bonnenverkoop of aan Mariëlle
ALVAST BEDANKT!!!
**********************************************************************************
Jaaaaa, ik help mee met D-Day
Naam: _________________________________________________________ M / V
Adres: ______________________________________________________________
Postcode: _____________ Woonplaats: ___________________________________
Mobiel: 06- __________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Ik wil meehelpen met:
O Bar

O Bonnenverkoop

O Opbouwen (zaterdag v.a. 9.00 uur)

O Toegangscontrole
O Afbouwen (zaterdag v.a. ± 23.00 uur)

O Opruimen & Soppen (zondag v.a. 13.00 uur – incl koffie!)
Ik kan meehelpen (Let op: hier proberen we rekening mee te houden):
O ik ben de hele dag beschikbaar

O tussen 14.00 uur en 20.00 uur

O tussen 20.00 uur en 03.00 uur (sluit)

O tussen ________uur en _________uur

Ik wil graag het D-Day Crew T-shirt in de volgende maat: **
 Heren/gewoon: O Small O Medium O Large O X-Large O XX-Large O XXX-Large
 Girlie

: O Small O Medium O Large O X-Large

** De maten moeten

voor 1 mei opgegeven zijn i.v.m. het bestellen van de T-shirts. Na deze datum is wijziging maat,

of een crew-shirt helaas niet meer mogelijk. Dus

geef je snel op!

Eventuele opmerkingen:

________________________________________________________________________________

