
Vrijwilliger bij het IKF Europees Kampioenschap Korfbal: een uitdagende klus. 

Hallo korfbalvrienden, 

Van 22 t/m 31 oktober 2010 vindt het IKF Europees Kampioenschap Korfbal 2010 plaats in 

Nederland. Voor het eerst nemen er 16 landen deel. De voorronden worden gespeeld op 22, 23 en 24 

oktober in Leeuwarden, Tilburg, Almelo en Den Haag. 

In het Topsportcentrum te Rotterdam worden van 26 t/m 30 oktober de tussenronden en eindronden 
gespeeld. De strijd om de plaatsen 1 t/m 8 vindt plaats op 31 oktober in het verbouwde Sportpaleis 
Ahoy. 

Wat zoeken wij: 

Een evenement als dit kan niet zonder vrijwilligers en daarom zijn we op zoek naar korfballiefhebbers, 
die ons willen ondersteunen met verschillende taken tijdens de wedstrijden. We hebben diverse leuke 
taken voor je, die, voor, tijdens en na de wedstrijden  gedaan moeten worden. Denk daarbij aan het 
verkopen en controleren van kaarten, het begeleiden van gasten naar hun zitplaats, het 
schoonhouden van de speelvloer tijdens de wedstrijden, het ontvangen van ploegen en begeleiden 
naar de kleedkamers en zo hebben we nog meer leuke functies. 

Als je zin hebt om mee te werken aan dit korfbalevenement, dan ben je van harte welkom om je aan te 

melden als vrijwilliger. Je kan kiezen uit diverse tijden waarop je inzetbaar bent: 

 ’s Morgens 09.00 – 13.00 uur (hoofdzakelijk trainingen) 

 ’s Middags 13.00 – 18.00 uur 

 ’s Avonds 18.00 – afloop 

Je mag je natuurlijk ook opgeven voor de hele dag of zelfs voor de hele week. 

Wat bieden wij: 

 een fantastisch Korfbalfeest 

 een lange en vermoeiende avond of dag 

 veel complimentjes van enthousiaste deelnemers en bezoekers 

 een uniek medewerkers poloshirt dat je na afloop van het toernooi mag houden 

 eten en drinken 

 en bovenal een evenement om nooit meer te vergeten! 

Heb je zin gekregen om mee te werken, meld je dan aan door een email te sturen naar: 

Niesi048@planet.nl of paulpaulameijer@planet.nl  of vul alsnog het inschrijfformulier in. 

Vergeet niet door te geven welke dagen en uren je kunt komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Toernooidirecteur IKF Europees Kampioenschap Korfbal 2010 

Johan Wiegerink 
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