Hulp bij een sportevenement op 16 juni
Vacat urenummer: 13897
Organisat ie: St icht ing Eldense draai
Graag wat bijdragen aan een superleuk sportevenement? De organisatie van de Eldense Draai is ook
dit jaar op zoek naar een aantal vrijwilligers voor bij de wielerronde.

Werktijden
In het weekend
Gehele dag, Ochtend, Overdag, 's Avonds, in overleg
Zondag 16 juni 10 tot 18 à 19 uur. In overleg kan er ook een dagdeel gekozen worden

Uitgebreide taakomschrijving
- Het t oezicht houden bij de afzet t ingen van 10 t ot 17 uur, waarbij men het verkeer bij de afsluit ing
inst rueert om een andere rout e t e volgen wegens de afgeslot en wegen.
- Helpen met het opruimen van de hekken van 17 t ot 19 uur

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Minimum leeft ijd 16 jaar

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Bijdragen aan een superleuk sport evenement in een gezellig dorp, geniet end van het weer, de
wielerwedst rijden, een lekker lunchpakket je en een drankje na afloop.

Biedt de organisatie scholing aan?
Inst ruct ieavond voor de verkeersregelaars, dit is niet verplicht

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Sport &
Recreatie

Activiteit

Evenementen / festivalwerk

Aantal vrijwilligers

6-10

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

Geen

Werkdagen

In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

Gehele dag, Ochtend, Overdag, 's Avonds, in
overleg

Verzekering

WA

Korte klus

ja

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

ja

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor
anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Op zondag 17 juni viert Elden het jaarlijks terugkerende wieler- en skeelerfestijn De Eldense Draai. Ook dit jaar verwacht te
organisatie veel toeschouwers te begroeten. Tijdens de wedstrijden zijn de terrassen rondom De Brink geopend en is er een
braderie. Op het dorpsplein zijn er diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen. Voor de kinderen zijn er diverse spelen
en 's avonds zal het feest losbarsten met livemuziek. Op het afgesloten parkoers nemen renners uit heel Nederland het tegen
elkaar op tijdens de wieler- en skeelerwedstrijden. Programma 10.30 uur sportklasse 50 km 11.45 uur nieuwelingen 50 km
13.00 uur nieuwelingen meisjes 40 km 14.15 uur skeeleren 15.15 uur elite 80 km (Grote Prijs Leo Peelen) De
wedstrijdorganisatie van de wedstrijden is ook dit jaar in handen van de KNWU. De wedstrijdlicentie hiervoor is verleend aan
de Arnhemse wielervereniging RETO. De inschrijving vindt plaats in Het Dorpshuis aan de Rijksweg-West.

Wijk
Elden

Vacaturenummer
13897

Contactgegevens
St icht ing Eldense draai
Rijksweg-west 35
6842BA Arnhem
www.eldensedraai.nl
Jasper Bugt er
0629034741
bugt erjasper@gmail.com

