Draaiboek: Euroostkamp 2014
Vóór vrijdag 12 september te regelen:
-

-

-

-

brief te versturen naar verbroederingssteden met mededeling slaapzak+luchtmatras mee te brengen + mededeling max. 5 personen voor multitwinning
+ vraag hoeveel chauffeurs meekomen + vraag puntjes mee te delen voor multitwinning + vraag wanneer men zou aankomen (onthaal vanaf 18 u.) –
Tom – Ok
Internationaal tornooi aan te vragen via KBVB – Ok
Scheidsen: Tom mee bezig
T-shirts te bestellen voor spelers + begeleiders (= 120 t-shirts), prijs te vragen à Alfa-shirts, Belle-Scree, offertes net binnen, te bestellen bij Alfa-Shirts
Trofeeën te bestellen (beker voor winnaar + fair-play) Te bestellen bij Tinko.
Tenten sportraad te plaatsen naast eerste veld KSVO (met medewerking KSVO ?) – elektriciteit te voorzien 1ste afspraak met Patrick Dewispelaere is
doorgegaan, Tom stuurt nog (technisch) verslag door naar Patrick en contacteer Roger V. van KSVO.
Podium te plaatsen voor prijsuitreiking op zondag ? Nee
Vlaggenmasten aan sportterreinen plaatsen, vlaggen ophangen (gemeente + KSVO) – Te plaatsen vlaggen: Fra, Dui, Bel, Vla?
Doek met logo gemeente te plaatsen – gemaild met Joris, nog te bekijken met weersomstandigheden
Samenkomst beleggen met KSVO omtrent organisatorisch gedeelte tornooi Samenkomst op 11/8 – is doorgegaan, verslag volgt.
Ondertussen bevestigde KSVO geen huurgeld te vragen voor gebruik bovenzaal (multitwinning) + beneden (ontbijt) + gebruik tassen,messen en
borden. (in ruil hiervoor liefst geen kosten of medewerkers meer nodig voor ontbijt)
Romain kreeg offerte binnen van Vermeersch omtrent alles wat de catering betreft. Tom legde de offerte vast bij Vermeersch. Nog te vragen of
broodjes verpakt zitten of in buffet worden opgediend. –> worden in buffet opgediend.
Romain contacteert de verenigingen om op zaterdag in de vooravond te helpen met ontspanningsmoment.
Schema reeds klaar. – activiteit met jeugd zou Viking-Kubb zijn – 2 veldjes 4 tegen 4.
Dirk belt met Johannes Lenz of hij zeker kan meekomen tijdens dit weekend en waar hij met Charlotte wenst te overnachten.
Als Johannes zeker meekomt vraagt de schepen aan het college of er van de gemeente een bedrag kan voorzien worden tot het schenken van een
cadeau aan Johannes en een cadeau voor Charlotte.
Tom vraagt aan Thérèse wat een gepast geschenk voor dat bedrag zou kunnen zijn (ev. steen laten kappen?)steen wordt gekapt door Roger
Smessaert, tekstplaatje te bestellen bij Tinko.
Welkomsmappen met programma en bonnen te maken voor: hoofdverantwoordelijken. Afzonderlijke map voor multitwinners en voor medewerkers
Eurocomité (hier persoonlijk) Jo helpt. Afspraak 2/9 om 14 uur. Jo-Suzanne-Tom
Cadeau Multitwinning: USB sticks door Romain besteld bij Belle-Screen.
Badges voorzien met namen en functies (Jo brengt nog zak met plastiekjes mee) Ok
Mail naar buitenlandse en Oostkampse ploegen om fanions mee te brengen.
Te kijken voor handdoeken winnaars spelletjes waarschijnlijk zonnebrillen

-

T-shirts Oostkamp voor de organisatie - reeds gevraagd aan Dirk Plovie – Ok
Geluidsinstallatie OostCampus (jeugddienst) + geluidsinstallatie De Wieke

-

Camionette ter beschikking om zaterdag / zondag mee te rijden.

Gastgezinnen:
Rosa (Wolfgang+Gudrun)
Jo (Siegfried)
Thérèse (Odile en Volker P.)
Paul: Rosenkoningin
Wim: 1 kamer
Dirk: 2 personen
Jonny Kimpe: (Karin Weinrich 2?)

Peters:
Robert (Bad Nauheim)
Filip (Chaumont)
Paul (Bad Langensalza)
Stand-in: Lieve, Wim ?

Datum/uur

Activiteit/plaats

Info

Wie?

Vrijdag 12 september 2014
OostCampus: polyvalente zaal
klaarzetten

Stoelen + tafels + bistro-tafels
Spreekgestoelte

Onthaal buitenlandse ploegen
Onthaal delegaties door
gastgezinnen

Bij aankomst cola + wat chips
Aan onthaal worden bonnetjes
bezorgd voor rest van het tornooi

Bar gaat open

Bonnetjes worden verkocht
1 consumptie bij het eten

Rond 21 uur

Avondmaal: kip met frieten + koude
groenten door Vermeersch voor 120
personen
Lottrekking

22u

Ploegen vertrekken naar De Valkaart

15 uur
Vanaf 18 uur

Vanaf 19u – 19u30

Filip, Paul, Robert, Dirk, Suzanne,
vanaf 16.30 u Franky De Jonghe +
geluid te vragen aan gemeente
Romain onthaal
Romain maakt bonnetjes à 0,60 €)
Tom vraagt DC Drinks
Bar: Jaak + … Bonnetjes: Jo
Tom zorgt voor kassa met wisselgeld

Dirk bereidt voor samen met peters
Woordje schepen, Burgemeester
Peters gaan mee en leggen
afspraken uit ivm slapen en douchen
in De Valkaart

Zaterdag 13 september 2014
Uur
+/- 8 uur

Activiteit/plaats
Ontbijt - Kantine beneden KSVO

9.30 uur

Opening tornooi - poulewedstrijden

12.30 uur

Middagpauze

13.00 uur – 17.00 uur

Multitwinning – bovenzaal KSVO

14.30 uur

Vervolg voetbaltornooi

15.30 uur

Einde voetbaltornooi op zaterdag

16.15 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 19.45 uur

20.00 uur

Info
60 personen Vermeersch

Wie?
Jo volgt op + Jaak, Diana
Vanaf 7 uur
KSVO volgt op – Paul Vandaele

Verdelen lunchpakket in tent
Ook voor deelnemers Multitwinning
(Jo), medewerkers KSVO, scheidsen
Zaal op voorhand klaar te zetten +
flessen water,koffie + gebak

Eurocomité – Jo zorgt voor
lunchpakket Multitwinning in
bovenzaal
Jo + Dirk, Tom
Gebak bestellen enkele dagen
voordien: Jo
Aanwezig voor Oostkamp: schepen,
Dirk, Tom, Etienne, Jo, Jaak, Hugo of
Thérèse
KSVO

Park De Valkaart doorschuifactiviteiten
Opening tentoonstelling De Wieke +
receptie

Verenigingen worden gecontacteerd

Peters gaan mee

Receptie te verzorgen door mensen
van het Eurocomité

Eurocomité: Thérèse, Hugo
Anke, Jo, Marleen, Robert,Lieve:
Aanwezig vanaf 17u15 + Rosa na 18
uur

OostCampus

Barbecue + gezellig samenzijn

Bar: Jaak + …, bonnetjes Jo

Datum/uur

Activiteit/plaats

Info

Wie?

Zondag 14 september 2014
+/- 8 uur
9.30 uur

Vanaf 11.30 uur

Ontbijt - Kantine beneden KSVO

Opening tornooi –
plaatsingswedtrijden om 9.30 uur: 5-6e
plaats, om 10.30 uur: 3e-4e plaats,
11.30 uur: FINALE
12.30 uur: prijsuitreiking
Ingang terrein KSVO: friettent VDC

60 personen Vermeersch

Jo volgt op + Jaak, Diana

KSVO volgt op

Bonnetjes voor spelers, begeleiders,
mensen eurocomité, multitwinning,
scheidsen, medewerkers KSVO

Eurocomité

