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Zin om jullie club of verenigingskassa te spijzen? 
Oproep ploegen Groot Belgisch Kampioenschap 2022 
 
Zijn jullie als club of vereniging op zoek naar een actie om geld in te zamelen?  
Dan kunnen wij jullie daarbij helpen! 
 
De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw organiseert het Groot Belgisch Kampioenschap Gymnastiek en Rope 

Skipping in de Topsporthal te Gent van donderdag 26 tot zondag 29 mei 2022. 

Om dit topevenement te realiseren, hebben we jullie hulp nodig! Voor de commissie logistiek zijn we op zoek 

naar enthousiaste materiaalploegen die ons kunnen bijstaan bij de opbouw, ombouw en afbraak. Daarnaast 

zijn we op zoek naar ploegen die willen helpen met de catering. 

Hebben jullie interesse om te komen helpen? Super! Neem dan zeker contact op voor zondag 10 april via 

evavynckier@gymfed.be of 09 243 12 08. 

Helpende handen op het Groot BK … 

• …  zijn minimum 16 jaar oud. 

• … worden aangestuurd door een logistieke verantwoordelijke vanuit de organisatie. 

• … zetten zich voor 100% in zodat alles binnen de vooropgestelde timing rond gekregen wordt. 

Hieronder vinden jullie het overzicht: 

LOGISTIEK 

Inhoud Dag Datum Uur # personen Vergoeding 

Opbouw 

Woensdag 25/05/2022 12u00 - 17u00 Ploeg van 10 à 15 personen € 350,00 

Woensdag 25/05/2022 17u00 - 00u00 Ploeg van 15 à 20 personen € 700,00 

Donderdag 26/05/2022 08u00 - 12u00 Ploeg van 10 personen € 300,00 

Ombouw 

Donderdag 26/05/2022 21u00 - 00u00 Ploeg van 10 personen € 250,00 

Vrijdag 27/05/2022 21u00 - 23u00 Ploeg van 10 personen € 200,00 

Zaterdag 28/05/2022 21u00 - 00u00 Ploeg van 10 personen € 250,00 

Afbraak Zondag 29/05/2022 19u30 - 01u00 Ploeg van 15 à 20 personen € 600,00 

De uren in bovenstaande tabel zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen.  

CATERING 

Inhoud Dag Datum Uur # personen Vergoeding 

 
Catering 

 

Donderdag 26/05/2022 09u00 - 22u30 Ploeg van 15 personen 

€ 1.350,00 
Vrijdag 27/05/2022 17u00 - 23u00 Ploeg van 8 personen 

Zaterdag 28/05/2022 08u00 - 22u30  Ploeg van 15 personen 

Zondag 29/05/2022 08u00 - 20u30 Ploeg van 15 personen 

De uren in bovenstaande tabel zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen.  

Willen jullie komen helpen, maar vinden jullie niet voldoende helpers? Of wensen jullie te helpen met de 

catering maar kunnen jullie niet de volledige periode? Geef ons dan zeker ook een seintje. We bekijken dan 

samen de mogelijkheden. 

Hopelijk tot dan! 

mailto:evavynckier@gymfed.be
mailto:evavynckier@gymfed.be

