DAGHULPEN
Wat doe je?
 Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van ondersteunende taken tijdens de
KVW.
 De KVW is een feestje: wij organiseren het, jullie hangen de slingers op. Doe je
best om er een leuke tijd van te maken.
 Je kent het programma en de bijzonderheden van die dag. Via onze app, website
en social media houden we iedereen op de hoogte. Vergeet in de app niet de
pushberichten ‘aan’ te zetten!
 Je bent net voor de aangegeven verzameltijd op de afgesproken locatie en meld je
bij de organisatie. Daar hoor je wat je taak is die dag.

Waar kun je terecht met vragen?
 De mensen in de oranje SJV-shirts kun je aanspreken als je vragen hebt.

Belangrijk!
 We rekenen op je aanwezigheid! De opgegeven hulpdagen zijn de basis voor onze
planning en organisatie.
 Mocht je onverhoopt je taak moeten onderbreken, ga in overleg met de
organisatie over de mogelijkheden.
 Ben flexibel! Er zijn niet alleen leuke taken te verdelen, maar alle werkzaamheden
zijn noodzakelijk voor een goed verloop van de KVW.
 Je werkt met kinderen, ben je bewust van je voorbeeldfunctie (passend
taalgebruik, niet roken in bijzijn van de kinderen).
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