Westlaanrun 27 november 2016
Draaiboek
1. VOORBEREIDING
Vooraf: wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak zorgt ook voor het nodige materiaal (ev. aankoop).
1.1.


























Aanvragen en voorafgaandelijke administratie en afspraken
uitwerken website. plan parcours opnemen
aanvraag Westlaanrun met opgave parcours: OK (Marc en Lode).
aanvraag zaal Liesbeth Dierynck - (Lode)
melding van het evenement bij Riho: (Marc en Lode). Op het on-line formulier moet gemeld worden dat er
een gasbrander binnen zal gebruikt worden
melding aan de provincie over gebruik gewestwegen: (Lode)
coördinatie met Crosscup en stadsdiensten: Liesbeth (verantwoordelijke sporthal), Marc, Noël De Meyere,
Filip en Lode. Duidelijke afspraken wie wat haalt
- tijdsopname, speaker, geluidsinstallatie en Rode Kruis: wordt voor gezorgd (Noël)
- Pub 'Roeselare loopt'
- houten hokje: wordt op een hoek van de parking bij de hal geplaatst (Noël)
- kleedkamers: ok
- tafels en stoelen
- toiletpapier: is normaal aanwezig. Lode controleert nog eens op zaterdag
- Timing opening: zaal 07.00 uur, poort 09.30 uur
Wat met de vuilnis achteraf
tijdsopname door Rode Lopers: Afgesproken .
2014-2015 was 1€/loper, nu 450€ voor de eerste 300 + 1 per bijkomende.
Opbrengst gaat naar een goed doel. Vraag of dit muco niet kan zijn (Griet).
borstnummers aanvragen bij Golazo: Noël
- flyers liefst vroeger dan 2015 (1/11).
Hoeveel?
- Wie verspreidt? 4/6 Dwars door Beveren, 5/6 Krottegem, 30/10 Dadizele (Dapalo Herfstcross)….
publiceren op website GoRunning: is gebeurd (Lode)
nadars nodig: 80m voor omloop, + 50m voor aankomst (Rode Lopers), + 100m van poort tot aankomst, + 60m
zaal. Totaal + 290m. Vraag aan Hooglede voor 200m , die we gebruiken voor aankomst, zaal en aanloop naar
aankomst; parcours komt van Roeselare. Van Hooglede naar Roeselare brengen: zoals in 2015 door de
Technische Dienst van Stad Roeselare ? (Noël).
doornemen draaboek: Lode, Filip, Noël
bandjes toegang crosscup: Nog beschikbaar van 2015 (normaal nog 500). Aankoop.door ?
aankoop klevers voor vestiaire: Daniël
lijst medewerkers 2 weken vooraf doormailen (aan wie?) voor de verzekering BA - ook seingevers (Lode)
bonnetjes medewerkers: Filip haalt ze vooraf af bij Caspo. Factuur voor Muco
gasbekkens vragen (Lode - bij Kristof)
lijst seingevers voor de politie: Marc
maken zaalplan (Lode)
duidelijke borden voorinschrijving, nieuwe inschrijving, soep, vestiaire, toiletten, aankomst uitsplitsing
3km/9km, kleedkamers dames/heren. Lode kijkt of huidige borden kunnen aangepast worden
(voorinschrijving - daginschrijving). Kaat maakt nieuwe borden en zorgt voor 'staanders'
uitnodigen familie Goethals (zoon Carlos geeft de start)

1.2. Voorbereiding parcours, wedstrijd en veiligheid
 aanvragen parcours en veiligheid: (zie hierboven)
 bewoners verwittigen met strooibriefjes
- Jantien maakt een briefje op
- wordt in de bus van de bewoners gestopt: Linda en Filip?
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- hoeveel huizen? geeb omleiding meer, dus minder?
 parcourscontrole: Lode, Filip, Marc, Daniël Hoornaert
 voor de zaal kunnen eventueel spanlinten gebruikt worden. Frans (KAVR) heeft die
1.3.






Inschrijvingen vooraf en wisselwerking met Rode Lopers.
inschrijvingen vooraf + financiën hiervoor: Lode.
opvolging betalingen,mails lopers, deelnemerslijsten: Lode
wisselwerking met Rode Lopers: Lode
plan parcours in e-mail bevestiging
laatste week: mail aan niet-betaalde: niet herinschrijven, gewoon rugnr. afhalen

1.4. Sponsoring en attributen
met Jantien en Steven
 hoofdsponsors op flyer: zie verder
 materiaal voor in de zakken
- Appels (Deblaere): Griet
- boekjes Roularta: Griet
- zakken CM en/of Kloen (Griet)
- gadgets: muco (Jantien)
 prijzen winnaars (wijn): vriend van Piet(Griet)
 Jantien vraagt muco-folders, stylo's, ballonnen; T-shirts (voor medewerkers!) en eventueel andere gadgets aan
de Muco-vereniging Brussel
 petten: Dominick
 soepgroenten: Geert Deraeve (Griet)
1.5 Varia
 soep: 25 kg is genoeg
- soepbekers: Filip
- emmers: Rik
- pollepel: Filip
- 2 grote potten (20l)
 Bevoorrading lopers :Marijke haalt zelf water en bekers
 koffie voor de medewerkers: Griet; Filip zorgt voor bekers hiervoor

2. WEEK VOOR DE WEDSTRIJD

















mail aan niet-betaalde: niet herinschrijven, gewoon rugnr. afhalen
sponsors: mogen vlag of spandoek in zaal of aan nadar hangen; af te halen
Polsbandjes voor ingang Crosscup: bij Filiep.
laatste vergadering werkgroep Westlaanrun
mail medewerkers met laatste afspraken: Lode
nadars afhalen
alle plakkaten voor zaal afhalen
pub 'Roeselare loopt' afhalen
soepgroenten afhalen: Geert/Griet
fruit afhalen: Griet
Rik haalt gasbekken en gasfles af bij Kristof. reserve gasfles; Filip.
grote + kleine pollepel+ kannen: Filip
2 grote potten: Marc - Geert Ghekiere?
plakkaten inschrijving-voorinschrijving: bij Rik?
Testbestand naar de Lode Lopers
bonnetjes medewerkers: Filip haalt ze vooraf af bij Caspo. Factuur voor Muco. Filip haalt er 50 (seingevers);
drink na de run wordt cash betaald en rekening naar muco
 betaling seingevers: Jantien haalt geld af van de Jan10-rekening, Lode zorgt eventueel voor provisie
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kleingeld: Lode haalt af van inschrijvingsrekening
mail medewerkers met laatste afspraken
Klok: aangevraagd door Noël, af te halen door Christ Soenen (2015:Frans - KAVR). Christ ook bestelwagen.
sleutel houten hokje: Filip
fruit in houten hokje opbergen

3. ZATERDAG 28/11







soep maken Rik
nadars Stad Roeselare op parcours zetten, palen met linten: Filip, Marc, Frans (AVR) ? en ?
Golazo drankjes en medailles in houten hokje opbergen
12 medailles + flessen wijn/champagne naar hoke bij aankomst brengen
fruit in houten hokje opbergen indien nog niet eerder in de week gebeurd
lijst wat uit berging naar zaal moet, wat blijft: Lode.

4. WEDSTRIJDDAG
1 Centraal meldingspunt voor alle problemen: 0497/64.83.61
Graag iedereen aanwezig om 8 uur, behalve:
 mensen voor het klaarzetten van de zaal (zie verder): 7 uur: graag meer, vooral mannen
 Luc Ingelbeen; 9 uur
4.1 Zaal klaarzetten
 klaarzetten zaal: om 7 uur: Lode en … (eigenlijk al wie kan)
- rafels en stoelen staan in opslagruimte naast cafetaris
- ok voldoende hulp voorzien voor het terugbrengen
 toiletpapier: is normaal aanwezig. Lode controleert nog eens op zondagmorgen
 ophangen spandoeken-vlaggen: Dominick.
 verlengkabels: Lode voor computer. Rode Lopers: Rode Lopers zelf (ook voor klok)
 klok: Christ Soenen (bestelwagen)
 vestiaire beter beschermd
 duidelijke borden voorinschrijving, nieuw inschrijving, soep, vestiaire, toiletten
 aanduiden kleedkamer dames en heren
 computer veel verder achteruit

4.2 Voorbereiding parcours en wedstrijd
 seingevers: Marc spreekt af met Daniël Hoornaert; seingevers moeten duidelijk weten hoeveel ronden er zijn;
er wordt hen ook gevraagd om de borden weg te nemen na passage van de laatste loper
 nadars zetten op zondag: Filip en Steven
 nadars zetten groene poort-> aankomst: Christ en Dominick
 controle parcours (overal seingevers?): Marc Meeuws en Luc Ingelbeen (moto)
 12 medailles + flessen wijn/champagne voor de winnaars van hokje naar aankomstwagen brengen
4.3.





Attentie lopers, soep, vestiaire,varia
vullen zakken: Daniël, MieJef, Kaat, Hilde T, Marijke, Katrien Hoet, Mieke Soete
uitreiken zakken: Daniël, MieJef
soep: Hilde D en Noëlla
vestiaire
- zelfde ploeg als zakkenvullers ( van Filip).
- klevers met borstnummers op zakken (Lode koopt ze aan)

4.4.

Inschrijvingen en bandjes uitreiken
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 voorinschrijvingen: Kristof en Tomas - assistentie Marleen.
 nieuwe inschrijvingen: Linda en Johan - assistentie: Emma. OPGELET: Naam, geboortedatum, postnummer en
gemeente!
 registratie op computer: Ineke , assistentie Tonny Vanhaverbeke
- bij overrompeling: geen e-mailadres ingeven
 bandjes: Hilde Tallieu en Catherine Margodt?
 zorgen voor goede splitsing voorinschrijvingen en inschrijvingen, en info allerlei voor de lopers: Kim en Rik
4.5

De wedstrijd zelf
 start: atleten op een rij zetten: Koen, Rik
 Johan Vandekerckhove staat aan de poort om de crosscup-bezoekers niet op het westlaan-parcours te laten
komen
 Marc bewaakt de zone van poort tot aankomst: assistentie van Rik, Kim, Christ, Filip, Steven. Poort dicht na
passage laatste loper
 Koen tekent de eerste 10 op: worden op pc ingegeven
 aankomst: bonnen uitreiken: Christ Soenen en Hilde Taillieu
 Dominick fietst achter laatste loper
 gedeeltelijk opruimen parcours dag zelf: Filip en Steven
 bevoorrading lopers: Marijke, Katrien Hoet, Mieke Soete
 tijdens de wedstrijd: zoveel mogelijk zaal opruimen
 Rode Kruis: best aan aankomst

4.6.


-

Resultatenlijsten
er worden geen lijsten afgedrukt de dag zelf - dit zet de mensen aan de computer teveel onder druk
er kan wel gevraagd worden om ze achteraf per post op te sturen: heeft dit wel zin? (2015: 2)
vraagprijs: 2€, volledig ten goede van Mucobestrijding
inschrijven door naam en adres op blanco omslag te schrijven (lopers zelf)
omslagen: ofwel (Muco - Jantien), ofwel aankoop (Lode - bedrag zal heel miniem zijn)
inschrijvingen gebeuren aan de Muco-stand: Jantien en Kaat
Lode drukt op maandag de resultaten af, haalt postzegels en verstuurt
duidelijke aankondiging in de zaal van deze faciliteit + volledig ten goede van Mucobestrijding (Jantien)
kans dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, maar er is ook geen enkel risico op verlies
de Muco-stand wordt uiteraard nog gebruikt voor info over Mucobestrijding + verkoop (aapjes)

4.7

Na de wedstrijd
podium: nog afspreken met Noël, normaal 11u00 (begeleiden: Tomas of Kristof).
? (Lien?) reikt de medailles uit. Wie van organisatie: Jan10; res.1. Griet; res.2 Steven
uitwisseling resultaten met Rode Lopers: Tonny en Lode
uiteindelijke opruiming zaal, aankomst, nadars aankomst en poort-aankomst: iedereen die nog aanwezig is






5. Maandag na de wedstrijd
 resultaten pas publiceren na check-up door Rode Lopers. Slechts 1 maal importeren, volgende keren= match
 versturen resultaten per post ?
 opruimen: nadars parcours en Hooglede: Filip, Frans(AVR), Daniël (Lode)
 nadars terug naar Hooglede: stad Roeselare
 vuilnis mee naar huis?
6. Varia
Reserve medewerkers (worden niet aangesproken indien niet nodig):
- Kris Lepoudre
- Els Degandt (en zoon)
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