Vacature voor Ronde van Waddinxveen.

Opbouw medewerker 22 april 2019
Op tweede Paasdag (22 april 2019) vindt de 25ste Wielerronde van Waddinxveen plaats in de nieuwe
wijk Triangel.
Voor de op- en afbouw van het parcours (o.a. het plaatsen van de hekken) hebben we een aantal
mensen nodig die ons daarbij ondersteunen.

Introductie
De Ronde van Waddinxveen wordt op tweede Paasdag voor de 25ste keer georganiseerd. Een groot
evenement dat vele rijders van verschillend niveau graag bezoeken. Voor het eerst organiseren we
het in de nieuwe wijk Triangel. Zie voor het volledig programma onze web-site:
https://rondevanwaddinxveen.nl/

Functieomschrijving
Opbouw medewerkers plaatsen de dranghekken langs het parcours. De hekken staan op een
vrachtwagen die de route aflegt van het parcours. Mensen op de wagen reiken de hekken (zijn niet
zwaar) aan de mensen op de grond die ze plaatsen. Dit duurt één tot anderhalf uur. Hierna vragen
we van enkele opbouw werkers om te helpen de vlaggen op te hangen volgens een door ons
gemaakt vlaggenplan.
Na afloop van de ronde hebben we nog een paar mensen nodig die helpen met het opruimen van het
parcours. Onze ervaring is dat dit binnen een uur afgerond is.

Functie eisen
•
•

Voor deze functie hebben we mensen nodig die “de handen uit de mouwen kunnen steken”.
Je moet samen kunnen werken met mede opbouw medewerkers.

Wat kan je van ons verwachten?
Omdat wij voor 100% afhankelijk zijn van vrijwilligers, kunnen we ze voor hun inzet niet geldelijk
belonen, maar nodigen we ze uit voor een gezellig onder ons op een nog nader te bepalen datum. Op
de dag zelf word je uiteraard voorzien van eten en drinken.

Informatie over deze functie
Indien u over deze functie vragen heeft zal onze voorzitter Hans Moons deze graag beantwoorden:
telefoon 06 404 00 260 of E-mail hans-moons@hotmail.com

