25 JAAR GELEDEN

OLS IN KELPEN-OLER
DEEL 5: SECTIE PERSONEEL AAN DE SLAG.
Eind september 1991 heeft de sectie Personeel al de schriftelijke toezegging van 700
vrijwilligers die t.z.t. in juli 1992 het feest mee helpen realiseren. Het worden er moeiteloos
1400, want familie, vrienden bekenden doen als vanzelfsprekend mee…
De sectie PERSONEEL rekruteert mensen voor de opbouw en inrichting van het feestterrein,
de tribunes langs de optochtroute, de afzetting van deze route, de parkeerterreinen en de
wedstrijdterreinen. Ook voor de bemensing van alle werkzaamheden op de grote OLS-dag
op 5 juli 1992, de vrijwilligersavond maandag 6 juli en de kavelzaterdag 11 juli. Dit betreft
alle financiële posten (bijv. entreepunten en bonnenverkoop), alle horecaposten (bijv.
keuken, tappen, uitgiftebalies, ijsverkoop, aanvoer, ophalen/opruimen), ontvangst gasten en
pers, bewegwijzering, bewaking schootsveld, enz.
Bij het registreren en indelen van de bijna 1500 vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van de
toen ontluikende digitalisering (o.a.24-naalds-printer,diskettes).
De bemensing van deze sectie: Frits Geraets, voorzitter, Jorge Hermans, secretaris en de
leden Chris Corsten, Jac Ogier, Annie Peeters-van Heur, Wil Peters-Roost, Gerard van Roy,
Mia Seunis-Caris, Jan Wagemans en Piet van de Winkel. Allen mensen met veel
verenigingservaring in en buiten onze gemeenschap. Enthousiasme, nauwkeurig en
adequaat handelen garanderend.
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Belangrijk voor deze sectie is het
wensenlijstje uit de andere werkgroepen
en secties. Welk “soort” mensen zet je
“waar” in? Hoeveel, welke dag, hoeveel
uren? Gebleken of veronderstelde
bekwaamheid, bijscholing, informatie,
herkenbaarheid zijn zaken die uitgewerkt
moeten worden. Ook moet zo’n sectie
aangeven over welke materialen,
onderkomens en meubilair men wil
beschikken, teneinde de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
En dan niet onbelangrijk: de urenregistratie. Vrijwilligers kunnen rekenen op een gedeelte
van de (eventuele) winst, nadat de financiële totaalbalans is opgemaakt. Dit naar rato van de
geadministreerde gewerkte uren.
Dit alles ligt op het bordje van de werkgroep Personeel. Ze beleggen op 11 september 1991
hun eerste formeel genotuleerde bijeenkomst.
“Huis-aan-huis formulieren worden tussen 27 en 30 september opgehaald”.
Bron: Feestgids OLS 1992. Jubileumboek EMM 1996. Eigen documentatie.
Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 6 SECTIE TERREINEN en TECHNIEK VOORTVAREND.

