
Parkeren luchtmachtdagen 2019 
Vliegbasis Volkel organiseert in 2019 de luchtmachtdagen op 14 en 15 juni. Een drukt van jewelste 
maar voor ons een unieke kans om geld te verdienen voor de voetbalclub. We willen namens de 
voetbalclub R.KS.V. Odiliapeel met zoveel mogelijk vrijwilligers helpen met het parkeren. We krijgen 
als vereniging per positie een vergoeding.  
 
Het inschrijven van een vrijwilliger voor het parkeren tijdens de luchtmachtdagen is per positie.  Één 
positie is een dienst vanaf 06:00 uur t/m ongeveer 20:00 uur. Ook is er de mogelijkheid om een positie 
op te delen in twee diensten. De tijden zijn dan vanaf 06:00 uur t/m 12:30 uur en vanaf 12:30 uur tot 
ongeveer 20:00 uur. Tussen 12:00 en 13:00 uur kunnen de personen wisselen van dienst. Hierdoor zijn 
er op 14 en 15 juni in totaal zes diensten : 
 

Dienst Datum Vanaf Tot ongeveer 

A 14 Juni 06:00 uur 20:00 uur 

B 14 juni 06:00 uur 12:30 uur 

C 14 juni 12:30 uur 20:00 uur 

D 15 juni 06:00 uur 20:00 uur 

E 15 juni 06:00 uur 12:00 uur 

F 15 juni 12:30 uur 20:00 uur 
    Overzicht diensten op 14 en 15 juni 

 
Het is mogelijk om je aan te melden voor meerdere diensten. Bijvoorbeeld voor dienst A/D of B/E.  
Naast de verschillende diensten, kun je je eigen ook aanmelden voor onderstaande functies :  

 Verkeersregelaar 

 Parkeren 
 
Voor het inschrijven gelden onderstaande regels : 

 Je mag pas wisselen van dienst als de ander aanwezig is. Als de 2e persoon tijdens het wisselen 
van positie niet komt opdagen, vervalt deze positie. Hiermee vervalt ook de vergoeding voor 
de voetbalclub. 

 Minimale leeftijd voor de functie parkeren is 16 jaar en voor verkeersregelaar 18 jaar. 
 
We hopen tijdens de Luchtmachtdagen zoveel mogelijk diensten te kunnen vervullen met vrijwilligers. 
Op 14 en 15 juni is na afloop de kantine open. Iedere vrijwilliger die zich die dag heeft ingezet voor het 
parkeren is na afloop welkom voor een hapje en een drankje in de kantine van ons sportpark. 
 
Graag bij aanmelden de volgende gegevens doorgeven aan secretaris@rksvodiliapeel.nl : 

 Voor- en achternaam 

 Leeftijd 

 E-mailadres 

 Mobielnummer 

 Dienst(en) 

 Functie 
 
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met onderstaande personen : 

 Piet van den Berg 06-53300706 

 Pim van Daal  06-30039668 

mailto:secretaris@rksvodiliapeel.nl

