Beste voetballiefhebber,
Beste festivalmedewerker,
Wij zijn ook dit jaar terug met Rock Werchter in gesprek geweest om onze diensten
aan te bieden zodat onze clubkas een beetje aangevuld geraakt.
Na een goed gesprek met het organiserend comité van Werchter en dankzij onze
goede prestaties van de laatste jaren,
zijn we zeer tevreden dat we ook dit jaar opnieuw de camping The Hive mogen laten vollopen.
Idem als vorig jaar mogen we op woensdag 4 juli met minimum 100 personen werken en donderdag 5 juli
met 55 personen. Op woensdag is dit van 12u tot 24u en op donderdag van 6u tot 18u. Van deze shiften van 12u
dient er steeds per persoon een +/- 7 uur gewerkt te worden. Een regeling van werkuren wordt door KFC
uitgewerkt. Bij aanvang van de werkshift dient iedereen zich aan te melden bij de verantwoordelijke
van Stevoort en ook na beëindiging van de laatste werkblok dient iedereen zich af te melden !
Degene die op woensdag komen helpen kunnen de openingsparty op The Hive bijwonen en donderdag gratis
het festival bijwonen. Degene die op donderdag komen helpen kunnen na de werkuren naar het festival.
Headliners op donderdag - editie 2018!

The Script en Triggerfinger staan o.a. ook voor donderdag gepland ! Check de line-up op Rockwerchter.be !
Jullie krijgen in de mate van het mogelijke een parkeerplaats op de medewerkers-parking, backstage toegang,
een Tshirt (te dragen tijdens de werkuren), eet– en drankbonnen.
De vergoeding voor uw noeste arbeid gaat naar Eendracht Stevoort.
Indien jullie interesse hebben om ons te helpen of verder info nodig hebben, graag een seintje en dit alleen op
volgend email adres: eendracht.rockwerchter@gmail.com
Inschrijven graag voor 16 mei ek !
Info die we zeker nodig hebben: voornaam, naam, gsm, rijksregisternummer en email, voorkeur werkdag.
Minimum leeftijd = 18 jaar !
Alvast bedankt,
Hoofd en jeugdbestuur KFC Eendracht Stevoort

