
A.O.B.-kampioenschappen 2018 
U kan dit formulier downloaden van www.aobbel.be 

De raad van bestuur van de A.O.B. rekent, net als de vorige jaren, op de medewerking van 
haar leden bij de organisatie van de 

A.O.B.-kampioenschappen.  
 

Uw hulp kan gebruikt worden op: 
o Di  11 december 2018:  Het ontladen van de vrachtwagen en het plaatsen van de zaal. Begin om 13 uur. 

o Wo 12 december 2018:  Inkorving van de vogels van 16 uur tot 22 uur.  

Hulp gevraagd voor het plaatsen van de vogels op de rekken. 

o Do 13 december 2018:  Keuring: opdragers gevraagd vanaf 8 uur ’s morgens, vogels terugplaatsen,  

het opkuisen van de zaal. 

o Vr 14 december 2018:  Het voederen van de vogels, opkuisen van de zaal. Vanaf 8 uur.  

o Vr 14 december 2018:  Klaarzetten van de cafetaria vanaf 13 uur.  

o Vr 14 december 2018: Vanaf 19 uur: bediening receptie en bewaking zaal (stewards). 

o Za 15 december 2018: Het voederen van de vogels, bewaking (stewards), hulp in de cafetaria,  

het opkuisen van de zaal. Vanaf 8 uur. 

o Zo 16 december 2018: Het voederen van de vogels, bewaking (stewards), hulp in de cafetaria,  

het opkuisen van de zaal. Vanaf 8 uur.  

o Zo 16 december 2018:  Hulp bij de uitkorving. Vanaf 18uur. 

o Zo 16 december 2018: Het opruimen van de zaal, het laden van de vrachtwagen enz. 

 

Wanneer u een handje wil toesteken gelieve dit aan te duiden in het voorziene vakje. Er zal rekening 
gehouden worden met uw wensen. Liefhebbers die drie dagen komen helpen zullen hiervoor beloond 

worden. Gelieve onderaan te noteren met welke vogelsoorten u tentoonstelt. 
Gelieve dit formulier terug te sturen voor 8 december naar: 

Dhr. Johan Van Ongeval 
Geraardsbergsesteenweg 329 9404 Apelare-Ninove 

van.ongeval.johan@telenet.be GSM: +32(0)496/28.11.06 
Opgelet: enkel de personen ingeschreven voor 9 december zullen aangeduid worden voor een taak. Bij te 

laat inschrijven bestaat de mogelijkheid dat u wordt ingezet bij de openstaande taken. 
Iedere medewerker ontvangt elke dag een badge die hem/haar gedurende de volledige dag gratis toegang 

geeft.  Deze badge wordt ’s avonds terug ingeleverd. 

 
Naam (in drukletters a.u.b.): ____________________________________________________________ 
 
Adres (straat, huisnummer, postcode + gemeente of stad): ____________________________________  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Telefoon/gsm/email/ Rijksregisternummer (vermeld op identiteitskaart): _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Neemt u deel aan het Nationaal Kampioenschap? Zo ja, in welke sectie(s) stelt u tentoon? ___________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
De raad van bestuur A.O.B. dankt u bij voorbaat voor de aangeboden hulp! 

 

mailto:van.ongeval.johan@telenet.be

