AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGERS FESTIVAL
IN VERBAND MET HET 50 JARIG JUBILEUM VAN ONS TWEEDE THUIS
Dit formulier kunt u verzenden naar vrijwilligers.jubileum@onstweedethuis.nl
GEGEVENS VRIJWILLIGER
Roepnaam :
Voorletters:

Achternaam
Adres
Postcode
Geslacht

Woonplaats:
man

vrouw

-

-

Geboortedatum
IBAN

t.n.v.:
mobiel:

Telefoonnr.
E-mailadres
Vrijwilliger
BHV
Beschikbaar van
07:30-17:30 uur
Halve dag
Opbouwen en/of
afbreken

Medewerker

@
Bestaande vrijwilliger

Bent u in het bezit van BHV?
8 juni 2018
9 juni 2018
Op d.d. _________________2018
6 juni 2018

7 juni 2018

ja

Nieuwe vrijwilliger

nee
10 juni 2018
van 07:30 t/m 13:00 uur
11 juni 2018

12:30 t/m 17:30 uur
12 juni 2018

Tijdens het festival in verband met het 50 jarig jubileum van Ons Tweede Thuis hebben wij heel veel vrijwilligers
nodig. Hieronder vind u een overzicht van de activiteiten waarbij wij vrijwilligers nodig hebben.
Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de keuze die u heeft gemaakt, maar er bestaan een kans
dat wij u vragen bij een ander onderdeel aan te sluiten en indien mogelijk te rouleren bij activiteiten binnen
1 attractie.
Expo
Expositie

: Uitleg geven over de geëxposeerde kunstwerken.

Winkelbemanning

: Bediening van de kassa (VOG aanvragen)

Dromenvanger workshop: Begeleiden bij de workshop dromenvanger maken.
Gezamenlijk kunstwerk : Begeleiden bij het gezamenlijke kunstwerk maken.
Architects of Air
Stewards

: De stewards moeten de gehele dag beschikbaar zijn omdat hij/ zij op de dag
zelf een training krijgt. Minimale leeftijd is 18 jaar. De stewards mogen geen
fysieke beperking hebben. Er wordt van de stewards verwacht dat hij/zij de
hele dag op blote voeten loopt. De stewards moeten geen last hebben van
claustrofobie.
Opbouwen 7 juni 2018 van 08:00 – 18:00 uur.
Afbreken op 11 juni 2018 van 08:00 tot 15:00 uur.

Theater, film & praattent
Kaartjes controleren, plaatsen aanwijzen, stoelen rechtzetten en het theater netjes houden.
Zweefmolen
Cliënten begeleiden bij het in- en uitstappen van de zweefmolen.
Pimp jezelf
Nagellakken en schminken.
Spelletjes hoek
Begeleiden bij diverse oud Hollandse spellen.
Silent disco
Cliënten helpen bij het op- en afzetten van koptelefoons.
Fotohoek
Begeleiden bij het maken van foto’s.
OTT slider glijbaan
Cliënten op en van de glijbaan helpen.
EHBO
Zorg vrijwilliger

: Moet ervaring hebben met verzorgende handelingen. (VOG aanvragen)

Verkeersbegeleiding
Bezoekers van het festival de weg wijzen naar de parkeerplaatsen, fietsenstalling en festivalterrein.
Toiletten
De toiletten netjes houden.
Schoonmaak terrein
Gedurende het festival het festivalterrein schoonhouden.
Entree
De bezoekers van het festival bij binnenkomst welkom heten. Kaartjes controleren en de knipkaarten
uitdelen.
Crew tent
Zorgen dat er voor de medewerkers en vrijwilligers genoeg koffie, thee en lunch aanwezig is.
Eventueel inspringen als het nodig is.

Opbouwen - en afbreken
Inrichten van de tenten, hekken neerzetten en planken neerleggen. En eventuele andere opbouw
werkzaamheden.
Afbreken van de inrichting van de tenten, hekken en planken opruimen. En eventuele andere opruim
werkzaamheden.
Flexpool
Invallen tijdens de pauze van één van de vrijwilligers. Invallen tijdens ziekte.
Geen voorkeur

Aanvinken wat van toepassing is.

AANVRAAG EN VERGOEDING VOG
Voor sommige werkzaamheden vragen wij een VOG aan.
Om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) digitaal aan te kunnen vragen dient u te beschikken over een
e-mailadres en een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD. Voldoet u aan deze voorwaarden?
Ja

=> U ontvangt een e-mail van Dienst Justis met een link om de VOG aan te vragen.

Vergoeding kosten VOG
Voor uitbetaling van de kosten voor de VOG dient u de VOG te mailen of sturen naar:
OTT Dienstencentrum, t.a.v. de afd. Vrijwilligers, Vuurdoornstraat 11, 1431 RM Aalsmeer.
Na ontvangst van de VOG wordt het bedrag overgemaakt op bovengenoemd rekeningnummer.

Aanspreekpunt festival:..........................................
Datum: ........................................
Handtekening :

Naam vrijwilliger: ........................................
Datum: ........................................
Handtekening:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

In te vullen door het festival comité
Aanvraag VOG verstuurd d.d. : ………………………….
VOG aanvraag digitaal € 33,85

Kopie formulier naar FA d.d.: ………………………….

