Betaald VoetbaI
De Graafschap B.V.

Stadion De Vijverberg

Doetinchem, 2 december 2OL4
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Bij De Graafschap zijn wij bezig met de voorbereidingen van een calamiteitenoefening
die plaats zalvinden op L2-72-2OL4.Deze oefening wordt gehouden om vast te stellen
of onze werknemers nog beschikken over de benodigde kwaliteiten. Onze beveiligers
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en EHBO zullen doormiddel van verschillende casussen worden getest op hun kwaliteiten.
De casussen worden uitgevoerd in samenwerking met o.a. de brandweer, de politie
Doetinchem en de ME
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www.degraafschap.nl
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Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken wordt er een wedstrijddag nagebootst.
Net zoals een 'normale' wedstríjd zal er in het stadion een groep supporters zitten die de
casussen uitvoeren. Voor de rol van supporters zoeken wij ongeveer 300 figuranten. Wij
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zijn op zoek naar enthousiaste figuranten die graag mee willen werken aan deze

oefening op de Vijverberg. De figuranten zullen worden gevraagd om een opstand te
veroorzaken en mee te spelen. Onze vraag is of u dit binnen uw club onder de aandacht
zou willen brengen?
Van de figuranten wordt verwacht dat ze op 12 december om 18.15 uur aanwezig zullen
zijn op stadion De Vijverberg. Zij zullen eerst informatie krijgen over de ontruimingsoefening.
De ontruimingsoefening zal van start gaan om L9.00 uur en is afgelopen om 20.00 uur.
De deelnemers worden met koffie/thee ontvangen en zullen na afloop van de oefening een

gratis kaartje voor een wedstrijd van De Graafschap ontvangen. Zij mogen hierbij kiezen uit
een thuiswedstrijd in januari, februari of maart.
Graag zouden wij een indicatie ontvangen van het aantal deelnemende figuranten. Meld je

aan door een mail te sturen naar loes1402@hotmail.com. (minimale leeftijd 16 jaar)

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Betaald Voetbal De Graafschap B.V.

Bram Wassink (Hoofd Facilitaire Zaken)
Loes Rusink (Stagiair Facilitair)

Leon Lageschaar (Stagiair Facilitair)
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