Activiteit

Trefdag

Lets-Gent vzw - 40 stropkes/uur
Een gezellige bijeenkomst.
Zichtbaar maken van talenten.
Geïnteresseerden laten kennismaken met LETS.
Doelpubliek
Leden
Geïnteresseerden
Plaatsvereisten Gebouw met centrale ontmoetingsplaats en kleine lokaaltjes.
Frequentie
Jaarlijks.
Omschrijving
Er is een lokaal waar leden elkaar ontmoeten voor onder
andere een gezellige babbel. Er wordt door leden voor leden in
de kleine lokaaltjes workshops gegeven: wolbewerking,
voetmassage, zeepjes maken (voor kinderen), demonstratie
van het maken van porto, tangoles, muzikaal optreden, enz…
Na afloop van de workshops: optreden(s) door leden: muzikaal
e.a.
Nieuwe geïnteresseerden in LETS krijgen een korte inleiding
over LETS en kunnen kennismaken met het gebeuren en met
de leden.
Leden zorgen voor een taarten- en dessertenbuffet.
Timing
Aanvang 14 uur.
14.30 – 15.30 uur workshops.
15.30 – 16.30 optredens.
Einde optredens – 17 uur: taarten- en dessertenbuffet
e.d.
Organisatie
Voorbereiding
Oproep voor het gebeuren.
Oproep voor leden die taarten en/of desserts willen
maken.
Oproep voor leden die workshops willen geven.
Oproep voor leden die willen meewerken (bar, buffet,
zaal klaarzetten en opruimen). Tip: zoek naar leden met
lage stropkesstand… .
Reservatie zaal.
Catering: drank (indien niet in zaal aanwezig).
Zaal tijdig klaarzetten.
Medewerkers
Coördinator.
Verantwoordelijke(n) onthaal (onthaal bezoekers –
verkoop tickets voor bar en buffet).
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Verantwoordelijke(n) catering.
Verantwoordelijke(n) bar.
Verantwoordelijke(n) taarten- en dessertenbuffet.
Verantwoordelijke(n) organisatie workshops.
Verantwoordelijke(n) opvang geïnteresseerden.
Medewerkers krijgen stropkes en euro’s:
o Taarten en desserts: ingrediënten in euro’s, 20
stropkes per taart/dessert.
o Workshops: 40 stropkes voor lid dat workshop geeft.
Medewerkers bar en buffet: 40 stropkes per uur.
Leden nemen gratis deel aan de workshops.
Taarten, desserts, drank: worden betaald in euro’s.
Opletten dat het programma niet overladen wordt.
Na afloop gaan we uit eten met organisatoren en
medewerkers.
e-mail: info@letsgent.be
website: http://www.letsgent.be/

Er is een plaats voorzien waar leden elkaar kunnen ontmoeten,
naast het volgen van de workshops, aangeboden door de leden zelf.

