Jeugdzitting 08-02-2020
WIE DOET EN ZORGT VOOR WAT?????
Ik weet in het verleden natuurlijk niet wie waar voor zorgde
Dus ik heb een opsomming gemaakt beneden voor eventueel de dingen die we moeten regelen:
Mocht je nu niet iets kunnen regelen, dan laat dat spoedig weten, dan kunnen we een oplossing vinden.
Jaap / Cees willen jullie wel al de gastverenigingen uitnodigen, daar ik nog nergens een mail adres van heb.
Dit betreft: Kraonkelaere – Uule – Sweikhuisen de sjwenskes – Jeugd BCL – Neerbeek doorzetters.
Graag hoor ik van jullie of dit is gebeurd.
Groetjes Kevin
Benodigdheden:

Prijzen best verklede
4x bos bloemen
medailles
medailles ouders
Beeldje Stijn 2de
1 medaille met lint nieuwe JP
Convocatie, Proclamatie
Posters Nieuwe Jeugdprins
Posters activiteit jeugd
Entree
Prinsenpak etc.
Oorkondes
Benodigdheden uitroeping
Blouse oud Jeugdprins
Patsj oud Jeugdprins
Gage DJ Kevin
Gage Kelly van de Lump
Gage Luna Events
Consumpties
Kassa bezetting
Versiering
Uitnodigingen Gastverenigingen
Opbouwen/afbreken bühne etc.
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Jeugdzitting 08-02-2020

De hele dag wordt van de leden medewerking verwacht. Het is de bedoeling dat iedereen ondersteuning biedt aan zowel
de jeugdcommissie of daar waar een helpende hand nodig is . (Ga geen glaswerk ophalen, wij zijn geen obers!!!!!)
Begeef je door de zaal, praat met onze gasten en kijk waar je een helpende hand kun bieden!

To do lijst:
- Gasten Nirbaek / Swentibolders / Kraonkaelere / Sjwenskes Scouting / Scholen aanschrijven:
- Vlag voor Awt Jeugprins / ????
regelen door wie???
Afspraken met PLENKHOES maken T.a.v. Kindermiddag:
Flessen Fris 2 van 1 ieder voor op tafel van de Jeugdraad: (Cola / Limonade)
Versiering ’t Plenkhoes vragen ???
Chips Plenkhoes Sponsoring(Ongeveer 50 chipszakken??)
Ontwerpen Poster
wie????????
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