
Info Univé Gym Gala 
2006

Voorstellingen
Heerenveen, 22 december, Sportstad Heerenveen, training 
vanaf 14.00 uur; generale repetitie om 15.00 uur; 
zaal open om 18.00 uur; aanvang programma 19.00 uur
Amsterdam, 23 december, Sporthallen Zuid, training vanaf 
11.00 uur; zaal open om 13.00 uur; aanvang programma 
14.00 uur
Amsterdam, 23 december, Sporthallen Zuid, aanvang 
programma 20.00 uur; zaal open om 19.00 uur.

Aan wie kun je wat vragen 
Algehele coördinatie: Barend Breukink, tel: 06-51353803
Logistiek, verblijf, catering: Karin Laagland, 
tel: 06-44296990/Jan Hoeve, tel: 06-53937854

Waar is er gelegenheid om iets te nuttigen
Deze ruimte wordt aangeduid met “medewerkersruimte”
Heerenveen: Friesland college, rechts naast de sporthal.
Amsterdam: 1e verdieping, naast de VIP ruimte.
In deze ruimte hebben alle medewerkers en deelnemers de 
gelegenheid gedurende de hele dag iets te gebruiken.
Het diner vindt plaats:
Heerenveen: 22 december 16.00 – 18.30 uur, het diner wordt 
in het Fryslan Fun Plaza
Amsterdam:  23 december 17.00 – 19.00 uur in de 
“medewerkers ruimte”

Badges:

Alle deelnemers en medewerkers ontvangen een badge. 
Degenen die overnachten ontvangen deze bij het 
inchecken in het hotel, anderen kunnen zich melden bij 
Michel Kleverwal. Op vertoon van de badge, heeft men 
toegang tot de ruimte waar men iets te eten en te drinken 
kan halen.
Ben je vrijwilliger op één van de drie dagen, dan verzoeken 
we je de badge na die ene dag in te leveren bij Michel 

Kleverwal.



Aankomst en overnachting:

Heerenveen 22 december:
Aan alle deelnemers wordt verzocht eerst in te checken in het 
Hotel tussen 11.00 – 13.00 uur
Hajé Hotel Heerenveen, Schans 65, 8441 AC Heerenveen
Stay Okay Grou: Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou

Amsterdam 23 december:
Programma deelnemers aanwezig om 11.00 uur in de 
Sporthallen Zuid.

Juryleden
Aan de juryleden verzoeken wij ten minste een half uur voor 
aanvang van het programma aanwezig te zijn

Medische begeleiding
We verzoeken de medische begeleiding aanwezig te zijn 

vanaf 13.00 uur, wanneer de trainingen beginnen

Tijdens het programma
15 minuten voor je optreden gereed staan bij de plek waar de 
opkomst van de deelnemers is! Deze plaats wordt ter plekke 
gecommuniceerd met de programmadeelnemers.

HET ORGANISATIECOMITÉ BEDANKT 
ALLE DEELNEMERS EN 
VRIJWILLIGERS VOOR DE 
VRIENDELIJKE MEDEWERKING EN 
WENSEN JULLIE PRETTIGE 
KERSTDAGEN EN EEN SPORTIEF 
NIEUW JAAR.


	
	Info Univé Gym Gala 2006
	Voorstellingen
	Logistiek, verblijf, catering: Karin Laagland, 
	tel: 06-44296990/Jan Hoeve, tel: 06-53937854



