Beste Entreegeldheffers,
Allereerst hartelijk dank dat jij/u weer de tijd en moeite wil nemen om voor DTL het
entreegeld bij deze wedstrijd te innen!
Alvorens jullie gaan beginnen, hieronder nog even een paar aandachtspunten. Lees deze van
te voren goed door, dat kan namelijk veel onduidelijkheid besparen.
Voor het begin van de wedstrijd van DTL1 (+/- 30 minuten v.t.v):
 Graag een tafel en twee stoelen klaarzetten, voor bij de hoofdingang. Jullie kunnen
de sporthalbeheerder hierom vragen, hij is hiervan op de hoogte en wil vast wel even
helpen. De sporthal is verbouwd naar een multifunctioneel centrum. De hoofdingang
naar de sporthal is gelijk gebleven hier is het mogelijk om entree te gaan heffen. Zo
komt ieder persoon langs jou. Er is de afspraak dat de deur bij de kleedhokjes van de
voetbalspelers en de ingang van de voetbalspelers aan de buitenkant op slot is. Zo
komt iedereen langs jou anders ben je het overzicht kwijt. Mocht dit niet zo zijn vraag
dan even aan de beheerder of dit als nog gedaan wordt voor jullie.
 Het geldbakje wordt vooraf aan de wedstrijd gebracht door Klaas Herman Postma.
 Entree is € 2,00 per persoon, dit is inclusief 1 lootje voor de verloting! Deze lootjes
liggen los in het geldbakje. Een los lootje betreft €0,50 euro.
 Mensen die al aanwezig zijn op de tribune en ook de wedstrijd van DTL1 willen zien
moeten ook alsnog entree betalen. Het handigst is dat jullie even bij de tribune
langslopen. De sporthal is verbouwd er is nu een tribune op de begane vloer waar het
speelveld is maar ook is er op de eerste verdieping een tribune aanwezig. Mochten
hier al mensen zitten ga ook even bij hen langs voor een entreebewijs. Via de
zijkanten van de sporthal kun je omhoog naar de tribune.
In de pauze:
- De prijsjes voor de verloting ontvangen jullie van iemand van de AC (voor de
wedstrijd) nu nog even een aantal lootjes trekken en deze op de bijbehorende prijzen
plakken. Na afloop van de wedstrijd kunnen de gewonnen prijzen door de
desbetreffende geluksvogels van de tafel worden gepakt. De desbetreffende
“presentator van de avond” zal hier nog even extra aandacht aan schenken.
- Uiteraard nog even een consumptie “scoren” in de kantine, het kan nu.
Na afloop van de wedstrijd:
- Het geldbakje graag aan Klaas Herman Postma geven na afloop van de wedstrijd.
Namens de AC DTL, hartelijk bedankt voor jullie inzet!!
Vriendelijke groeten,
Klaas Herman Postma
Jitske Toren
Botte Hijma

Thalita Rozendal
Dieneke Blom

