
Draaiboek inschrijving 

Inschrijving 
➢ 07:00 Aanwezig voor briefing 

➢ 07:30 Inschrijving open tot circa 09:15 uur bij ’t Clockhuys, Brinkhorst 3. 
➢ Tarief voor NIET NTFU leden: € 12,50 en voor NTFU leden € 9,50 
➢ Pinnen kan met 2 Izettle pinkasjes die gekoppeld zijn aan een smartphone met Izettle App. 

Routes en belangrijke tijden 
➢ 165 km; Haren-Haren via Haren Ems 165 km; starttijd tussen 8:30 en 09:00 uur. 

➢ 105 km; Haren-Haren via Odoorn 105 km; starttijd tussen 9:00 en 09:15 uur. 
➢ 105 km; Lange Haren via Odoorn 105 km; starttijd tussen 9:15 en 9:30 uur. 

Opstelling inschrijftafels 

 

Gastheren / gastvrouwen  

➢ Peter de Grijs, Eric Helmantel, Bas Roorda 
➢ Werkzaamheden; fietsers pro-actief aanspreken voor doorverwijzing naar de juiste 

inschrijftafel. Gebruik hiervoor onderstaande script. 
 
Heeft u zich al ingeschreven en al betaald via voorinschrijving?  

➢ Ja, ga naar tafel 1 (Voorinschrijvers al betaald) 
➢ Nee, bent u NTFU lid? 

o Ja; ga naar tafel 2 of 3 (Scan & Go en nog te betalen). 
o Nee; hier heeft u een inschrijfformulier, vul deze in en ga naar tafel 4 of 5 

(Reguliere inschrijving). 
 

 

  



 

Inschrijftafels 

Tafel 1; scan en go van Voorinschrijvers die WEL betaald hebben  
➢ Paul Werkman, Lars Zuidema 
➢ Werkzaamheden:  

o het scannen van een te tonen e-mail met barcode, bandje geven en go.  
o indien de deelnemer geen mail met barcode bij zich heeft, kun je deze opzoeken in de 

software. 

➢ Kas 1 voor de zekerheid, PC met scanner. 

Tafel 2; scan en go Voorinschrijvers en NTFU leden met NTFU pas die 

nog NIET betaald hebben  
➢ Jack van Boon en Clarissa Drenth 
➢ Werkzaamheden: 

o Scannen voorinschrijvers, zie werkzaamheden tafel 1 
o Scannen NTFU ledenpas, afstandscode scannen, € 9,50 innen, bandje geven en go 

➢ Kas 2, PC met scanner. 

Tafel 3; scan en go Voorinschrijvers en NTFU leden met NTFU pas die 

nog NIET betaald hebben  
➢ Gerrit van Ark en Jelle Gernaat 
➢ Werkzaamheden:  

o Scannen voorinschrijvers, zie werkzaamheden tafel 1 

o Scannen NTFU ledenpas, afstandscode scannen, € 9,50 innen, bandje geven en go 
➢ Kas 3 + PIN, PC met scanner, smartphone met Pin (Izettle) App 

Tafel 4; inschrijvers die nog NIET betaald hebben 
➢ Willemijn en Dominique 
➢ Werkzaamheden:  

o ingevuld inschrijfformulier innemen, e-mailadres controleren, € 12,50 innen. 

➢ Kas 4, PC met scanner, inschrijfformulieren met pennen 

Tafel 5; inschrijvers die nog NIET betaald hebben 
➢ Wie Jens Roorda en Finn Roorda 

➢ Werkzaamheden: 
o Ingevuld inschrijfformulier innemen, e-mailadres controleren, € 12,50 innen. 

➢ Kas 5, PC met scanner, inschrijfformulieren met pennen 

Tafel 6; inschrijvers die nog NIET betaald hebben 
➢ Ronald Zuidema en ?? 
➢ Werkzaamheden:  

o ingevuld inschrijfformulier innemen, e-mailadres controleren, € 12,50 innen. 
o afgifte van teamarrangementen (enveloppe met inhoud) 

➢ Reserve kas, uitsluitend PINNEN, smartphone met Pin (Izettle) App 

Kascontrole en inleveren 
➢ Elke kas heeft een beginsaldo. 

➢ Controleer het beginsaldo, dit staat vermeld op het kasformulier in het geldkistje. 
➢ Na afloop de kas tellen en het kasformulier invullen. 
➢ Kas inleveren bij Ronald Zuidema. 

 

Telefoon Ronald Zuidema; 06 13045086 


