
  

 
 
 
 
 

Ja, ik wil graag meewerken aan de Dutch TT 2021 
en help daarmee cvv Fit Boys 

 
 

“De TT gaat zo wie zo door of het nu zonder publiek is of met een deel van het publiek of gewoon weer 

ouderwets.” Aldus voorzitter Arjan Bos van het TT circuit. 

 

In deze tijd is door Corona alles anders en onzeker. Hoe het er precies uitziet eind juni is onbekend, maar we 

zullen ons zeker aan de dan geldende Corona-maatregelen houden. Dit maakt het nu al opgeven wel lastig, maar 

we moeten wel voorbereid zijn en willen de planning nu wel in orde maken om de TT en deze actie tot een succes 

te maken. We begrijpen dat sommigen terughoudend zullen zijn en anderen zich gewoon op zullen geven net als 

andere jaren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er goede omstandigheden zullen zijn waarin we onze 

vrijwilligerstaken kunnen uitvoeren. 

 
 
In onderstaand schema geef ik aan hoeveel uren ik wil meewerken aan de 
toegangscontrole en wanneer ik beschikbaar ben. Ik zeg toe dat ik na inlevering van 
dit formulier op de aangegeven tijden kan worden ingeroosterd.  
 
 
 

Naam:   

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Email adres: ( belangrijk)  

 
 

 Donderdag 
24-06-2020 

Vrijdag 
25-06-2020 

Zaterdag 
26-06-2020 

Zondag 
27-06-2020 

Aantal uren dat ik kan helpen     

                   en 

Ik kan helpen op de volgende tijden* 

- 07:00 - 10:00 uur     

- 10:00 - 14:00 uur     

- 14:00 - 19:00 uur     

- 19:00 - 22:00 uur     

- 22:00 - 24:00 uur     

 
* aankruisen welke tijden je kunt helpen. Je kunt meerdere vakken op meerdere     
dagen aankruisen. 
 
Graag uiterlijk 21 maart 2021 dit formulier inleveren bij: 
 

 Albert Seubring, Plattenkamp 64, 9412 BA, Beilen 
 Sander Stegehuis, Nijland 18, 9412 AC, Beilen 

 
Mailen mag uiteraard ook naar: sstegehuis@hotmail.com 
 
Vragen? Bel Albert Seubring 06-53604408 of Sander Stegehuis 06-13024770 

 

Toegangscontrole Dutch TT 2021 
Opgaveformulier 

 

mailto:sstegehuis@hotmail.com

