
HUNTENPOP  10 en 11 Augustus  2018. 

Ondersteuning door leden van het  Ettens Mannenkoor bij: 
-opbouwen terrein 
-barwerkzaamheden 
-afbreken terrein 
 
Deze werkzaamheden vinden plaats op: 

Datum:   Minimaal aantal personen Begintijd Eindtijd 

Maandag   06-08-2018  7   09.00 uur 17.00 uur 
Maandag   06-08-2018  3   18.30 uur 21.00 uur 
 
Dinsdag      07-08-2018  7   09.00 uur 17.00 uur 
Dinsdag      07-08-2018  3   18.30 uur 21.00 uur 
 
Woensdag 08-08-2018  7   09.00 uur 17.00 uur 
Woensdag 08-08-2018  3   18.30 uur 21.00 uur 
 
Vrijdag        10-08-2018  15   18.00 uur 01.00 uur 
 
Zaterdag     11-08-2018  15   13.00 uur 19.00 uur   
Zaterdag     11-08-2018     15   19.00 uur 01.30 uur               
 
Zondag       12-08-2018  12   10.00 uur 16.00 uur 
 
Maandag   13-08-2018  7   09.00 uur 17.00 uur 
Maandag   13-08-2018  3   18.30 uur 21.00 uur 
 
Dinsdag     14-08-2018  7   09.00 uur 17.00 uur 
Dinsdag     14-08-2018  3   18.30 uur 21.00 uur 
 
Op vrijdag 10-08 en zaterdag 11-08 betreft het bardiensten, we zullen dan in groepen van 4 over de 
verschillende bars worden verdeeld.  Dit jaar zijn de bardiensten op zaterdag in 2 stukken verdeeld 
zodat je niet een hele lange ruk hoeft te maken, dat mag uiteraard wel. We moeten wel er voor 
zorgen dat een bardienst over de gehele dag/avond  wordt ingevuld dus we moeten even veel 
mensen leveren overdag als  ’s-avonds !  
Dit jaar bieden wij ook de partners van de zangers de gelegenheid om als vrijwilligster mee te 
werken in de bardiensten. Zie daarvoor de extra opgavelijst! 
 Alle overige data betreft opbouw- en afbreekwerkzaamheden op het terrein. 
Het is wenselijk dat je meerdere dagen inzetbaar bent voor zowel op-afbouw , als bardiensten. 
Op de avonden van de opbouw  is er na de tijd een drankje en een hapje, op de festivalavond-  en 
dag wordt er gezorgd voor broodjes/koffie en drank. Op Donderdag 09 augustus is er een 
vrijwilligersavond, hier worden alle indelingen bekend gemaakt voor de vrijdag en de zaterdag, de 
shirts voor het barpersoneel uitgereikt en verdere informatie verstrekt. Op zondag 12 augustus zal er  
voor alle vrijwilligers het zgn VAT leeg maken zijn , met warm en koud buffet op  een nader te 
bepalen locatie. 
Verder krijgen alle vrijwilligers  1 vrijkaart voor de zaterdag. 
Het Ettens Mannenkoor krijgt een financiële vergoeding, afhankelijk van het aantal vrijwilligers die 
wij leveren en het aantal gewerkte uren. 



 

INSCHRIJFFORMULIER  HUNTENPOP  2018 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………..  Mapnr. …………………………… 

Zal als vrijwilliger meehelpen bij de opbouw, tijdens het festival en bij het afbreken van Huntenpop 

2018. 

Hij zal meewerken op: 

Maandag 06-08-2018 van 09.00 tot  17.00 uur   JA   /  NEE 
Maandag      06-08-2018 van 18.30 tot  21.00 uur         JA  /  NEE 
Dinsdag 07-08-2018 van 09.00 tot  17.00 uur   JA  /   NEE 
Dinsdag        07-08-2018 van 18.30 tot  21.00 uur               JA  /  NEE 
Woensdag 08-08-2018 van 09.00 tot  17.00 uur   JA  /  NEE 
Woensdag    08-08-2018 van 18.30 tot  21.00 uur                     JA  /   NEE 
Vrijdag          10-08-2018 van 18.00 tot  01.00 uur              JA  /   NEE 
Zaterdag       11-08-2018 van 13.00 tot  19.00 uur                     JA  /  NEE 
Zaterdag 11-08-2018 van 19.00 tot  01.30 uur   JA  /   NEE 
Zondag         12-08-2018 van 10.00 tot  16.00 uur                     JA  /   NEE 
Maandag 13-08-2018 van 09.00 tot  17.00 uur   JA   /  NEE 
Maandag      13-08-2018 van 18.30 tot  21.00 uur         JA  /  NEE 
Dinsdag 14-08-2018 van 09.00 tot  17.00 uur   JA  /   NEE 
Dinsdag        14-08-2018 van 18.30 tot  21.00 uur               JA  /  NEE 
 
 
Opmerkingen: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dit formulier uiterlijk 30 april 2018 inleveren bij Sjon Slütter of Martin Sluyter. 

 



 

INSCHRIJFFORMULIER  HUNTENPOP  2018 – partners. 

 

Wij hebben begrepen dat ook partners van de zangers gevraagd hebben of zij ook niet in de BAR-

diensten kunnen meedraaien  als vrijwilligster voor het Ettens Mannenkoor. 

Daarom bieden wij ook hun de gelegenheid om onder dezelfde voorwaarden als de zangers als 

vrijwilliger/ster mee te draaien: 

 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Partner van zanger……………………………………………………………………………….     Mapnr. …………………………… 

Zal als vrijwilliger meehelpen tijdens het festival van Huntenpop 2018. 

Zij zal meewerken op: 

 
Vrijdag          10-08-2018 van 18.00 tot  01.00 uur              JA  /   NEE 
Zaterdag       11-08-2018 van 13.00 tot  19.00 uur                     JA  /  NEE 
Zaterdag 11-08-2018 van 19.00 tot  01.30 uur   JA  /   NEE 
 
Opmerkingen: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dit formulier uiterlijk 30 april 2018 inleveren bij Sjon Slütter of Martin Sluyter. 


