Inrichten, opruimen stoelen kledingboxen
en vuilnisbakken ( zwemmers)

EHBO (1p)

fotografie (1p)

Valse startlijn (1p)

Voorstart (2p /3p bij Duitse start)

MFR & Bardienst

Algehele coördinatie

Nationale Zwemcompetitie,
Hieronymus 2

Ophangen uitslagen (1p)

12-okt-14

Inrichten bad coaches ( lijnen en
vlaggetjes)

OWKW, deel 1

Op- en afbouwen

21-sep-14

Wedstrijdsecretariaat

WEDSTRIJD

Elektronische tijdwaarneming

DATUM

Aanmelden: zwemvrijwilligers@zpv-hieronymus.
Contactpersonen: Hans Broere/ Peter van der Velden

: seizoen 2014/2015

Speaker & Muziek

Jaarplanning (thuis) Zwemwedstrijden

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20 t/m 23 oktober Zwemvierdaagse
2-nov-14

Sprint limietwedstrijd

16-nov-14

Nationale Zwemcompetitie,
Hieronymus 1

23-nov-14

Minioren Club Meet

7-dec-14

Limietwedstrijd 100 - 200 m

25-jan-15

Minioren deel 3

31-jan-15

Schoolzwemkampioenschappen

15-feb-15

Limietwedstrijd 50m (samen met
Zeester/Meerval in Eindhoven)

22-feb-15

Lange Afstandswedstrijd deel 2-2

8-mrt-15
29-mrt-15

Nationale Zwemcompetitie,
Hieronymus 1
Nationale Zwemcompetitie,
Hieronymus 2

19-apr-15

Minioren deel 5 / Swimkick deel 4

7-jun-15

OWKW, deel 6

21-jun-15

Zomerwedstrijd

blz.: 1 van 2

Jaarplanning (thuis) Zwemwedstrijden

: seizoen 2014/2015

Aanmelden: zwemvrijwilligers@zpv-hieronymus.
Contactpersonen: Hans Broere/ Peter van der Velden

Inrichten bad coaches
Inleggen en uithalen wedstrijdlijnen
Ophangen en opruimen wedstrijdvlaggen
Ophangen en opruimen valse startlijn
Op- en afbouw
Klaarzetten en opruimen banken
Klaarzetten opruimen 3 banken voor de voorstart
Ophangen en aansluiten ETW platen
Ontkoppelen en schoonspuiten van de ETW platen
Klaarzetten en opruimen podium
Na afloop wedstrijd schoonspuiten bad en kleedkamers
Na afloop wedstrijd aantrekken van vloer bad en kleedkamers
Op- afbouw zwemmers
Ophangen en afhalen bewijzering
Klaarzetten en opruimen stoelen
Klaarzetten en opruimen kledingboxen
Klaarzetten, verschonen na afloop en opruimen vuilnisbakken incl. tribune
ETW en Wedstrijdsecretariaat
klaarzetten en aansluiten ETW
Invoeren wedstrijd
MFR en Bardienst
Entree en verkoop programma's
Carré tafels in speelhok en stoelen voor jury
Bij begin van juryvergadering koffie/ thee/ cake / broodjes
Bij begin inzwemmen koffie thee op tafeltje in bad voor coaches
Einde juryvergadering fris gereed zetten op bar voor jury
Tijdens wedstrijd 2 rondjes met hapjes in zwemzaal ( coaches en jury)
Tijdens wedstrijd 2 rondjes met flesjes fris in zwemzaal voor coaches & jury
In pauze fris op bar voor jury
Verkoop aan de bar, koffie, thee, fris en eventueel een hapje
Opruimen MFR
Alles tafels op hun plek langs raamrand en in hal
Tafels/ bar afdoen
Vloer in MFR, speelhok en hal tot aan de pilaar vegen ( als het erg vies is met zwabber -schoonmaakkast)
Keukentje opruimen
Alles afval verzamelen in zakken en in containers gooien
Stekkers eruit

blz.: 2 van 2

