Functieprofielen
European Under 19 Men & Women Water polo Tournament

Het Hofbad - Den Haag
10 - 18 September 2016
Aquarijn - Alphen aan den Rijn
11 - 18 September 2016

Word ook vrijwilliger tijdens European Under 19 Men & Women Water polo Tournament
Van zaterdag 10 tot en met zondag 18 september 2016 vindt de European Under 19 Men & Women
Waterpolo Tournament in Nederland plaats. Het is erg uniek dat wij als Nederland twee grote toernooien
mogen organiseren dit jaar. Het evenement voor de mannen vindt plaats in de Aquarijn te Alphen aan
den Rijn. Het evenement voor de vrouwen wordt gehouden in het Hofbad in Den Haag.
Voor deze gave evenementen zijn we hard op zoek naar vrijwilligers die ons team komen
versterken, want vrijwilligers maken het evenement!
Houd jij ervan om je handen uit de mouwen te steken, onderdeel te worden van een hecht team in een
goede sfeer en ruim acht dagen lang te genieten van topsport? Kom ons dan helpen!
Qua functies is er voor ieder wat wils, je kunt in het aanmeldformulier je voorkeuren doorgeven.
We vragen van alle vrijwilligers veel enthousiasme en inzet zodat we er een geweldige week van kunnen
maken. Het zou mooi zijn als je meerdere shifts inzetbaar bent als vrijwilliger, je kunt je precieze
beschikbaarheid in het aanmeldformulier aangeven.
We bieden jou als vrijwilliger het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Deelname als vrijwilliger aan een internationaal evenement;
Een unieke ervaring met bijzondere herinneringen;
Een kijkje in de keuken van de organisatie van dit grote evenement;
Oog in oog komen te staan met de beste jeugd waterpoloërs van Europa;
Vrijwilligersshirt;
Goede informatievoorziening, onder andere middels vrijwilligersnieuwsbrieven;
Reis- en verblijfkosten kunnen we helaas niet vergoeden.

Enthousiast geworden? Meld je dan nu aan als vrijwilliger via het inschrijfformulier. Na je aanmelding
ontvang je een bevestiging per e-mail en houden we je op de hoogte via de vrijwilligersnieuwsbrief.
Wil je eerst even kijken welke functies er allemaal zijn en wat die precies inhouden? Lees dan hieronder de
functieprofielen.
Het beloven onvergetelijke evenementen te worden dus wij kijken uit naar een geweldig European
Under 19 Men & Women Waterpolo tournament, samen met jou!
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons via vrijwilligers@knzb.nl

Functieprofielen Vrijwilligers
Competitie
Gedurende het European Under 19 Men & Women Waterpolo tournament gebeurt er van alles op en
rondom het bad.
Het competitieteam is verantwoordelijk voor alle wedstrijdgerelateerde werkzaamheden. Als vrijwilliger
kun je bijvoorbeeld worden ingezet als vlaggendrager, drager van het landenbord, ballenjongen/-meisje,
ondersteuning dopingcontrole en het houden van toezicht.
Vind jij het leuk om in het zwembad actief te zijn en de hectiek van het evenement van dichtbij te
beleven? Ben je enthousiast en servicegericht en eventueel inzetbaar op verschillende onderdelen binnen
competitie? Dan is dit zeker iets voor jou!

Sport Information Desk
De Sport Information Desk is dé plek waar alle informatie voor de spelers en hun begeleiders,
scheidsrechters, delegates en bezoekers te vinden is.
Ben jij vriendelijk, gastvrij, servicegericht en vind jij het leuk om iedereen van informatie te voorzien
of wil je de leiding (supervisor) over de Sport Information Desk? Dan is dit de plek voor jou!

Accreditatie & Ticketing
Alle bezoekers dienen in het bezit van een ticket te zijn wanneer zij het European Under 19 Men & Women
Waterpolo tournament willen bezoeken. Binnen de functie ticketing kan je als kassamedewerker aan de
slag of als controleur/scanner van de kaarten.
Accreditaties zijn de toegangspassen die mensen binnen de organisatie toegang bieden tot bepaalde
zones. Voor het uitdelen van de accreditaties zijn geen vrijwilligers nodig. Wel zoeken we mensen die in
de weken voor het evenement tijd hebben te helpen om alle passen klaar te maken. Ben jij hiervoor
beschikbaar geef dit aan op het inschrijfformulier!
Vind jij het leuk om contact te hebben met mensen, ben je vriendelijk en gestructureerd?
Kom dan dit team versterken!

Host
Als host ben je verspreid door het hele zwembad inzetbaar om alle gasten de juiste weg te wijzen.
Je kunt bijvoorbeeld bij de tribunes van het bad het publiek de weg wijzen, de VIPs naar de juiste plekken
sturen of in de hal van het zwembad zorgen dat niemand komt waar hij of zij geen toegang heeft.
Je houdt namens de organisatie ook een oogje in het zeil wat betreft veiligheid.
Ben jij zorgvuldig, enthousiast en gastvrij en kun je ook streng doch rechtvaardig zijn als het nodig is?
Dan is dit de plek voor jou!

Infra
Rondom het zwembad loopt een flexteam rond die alle brandjes blust voor verschillende doelgroepen
en vele hand- en spandiensten verricht. Hierbij kun je denken aan het regelen van verlengsnoeren en
technische zaken, het verplaatsen van meubilair, enz. enz. Team infra is ook verantwoordelijk voor de
op- en afbouw van het evenement.
Ben jij handig, behulpzaam en fysiek in goede conditie? Dan is dit een super plek voor jou!

Hospitality en Catering
Tijdens het European Under 19 Men & Women Waterpolo tournament verwelkomen we vele gasten,
waaronder ook een aantal VIPs. Vrijwilligers in dit team dragen zorg voor ontvangst en begeleiding
van de VIPs. Ook helpen vrijwilligers in dit team de catering met het uitserveren van drankjes en
hapjes en helpen achter de bar (>18 jaar).
Vind jij het leuk om contact te leggen met mensen, ben je gastvrij en representatief? Dan is dit iets voor
jou!

Transport en Logistiek
De spelers, begeleiders, delegates en scheidsrechters worden per bus of personenauto opgehaald en naar
hotel of zwembad gebracht. Hiervoor zijn wij op zoek naar chauffeurs M/V van minimaal 23 jaar met
minimaal een B-rijbewijs. Het vervoer van spelers, begeleiders, delegates en scheidsrechters wordt in een
planning opgenomen en dient te worden bewaakt door een “transport supervisor”.
De transport supervisor neemt plaats achter de Sport Information Desk in de hal van het zwembad.
Ben je vriendelijk, gastvrij, service gericht en stressbestendig? Dan is dit dé plek voor jou!

Social Media
Wil jij graag mee werken in het social media team tijdens het European Under 19 Men & Women
Waterpolo tournament en beheers jij de techniek van de verschillende communicatie kanalen en begrijp
jij wat de wijze is waarop we willen communiceren over het European Under 19 Men & Women Waterpolo
tournament, waterpolo en de sfeer tijdens het toernooi?
Ben jij positief en creatief? Voel jij je thuis in het gebruik van Twitter, Instagram, Facebook en de website?
Dan is dit een geweldige uitdaging voor jou!

Communicatie team
Het communicatie team heeft vrijwilligers nodig die de aanwezige nationale en internationale media
tijdens het toernooi kunnen begeleiden, en die de connectie kunnen zijn tussen de vragen van deze
media en de oplossingen die gevonden kunnen worden.
Ben jij communicatief sterk, neem je initiatief en ben je flexibel? Meld je dan aan voor het communicatie
team!

Team begeleider
Tijdens het European Under 19 Men & Women Waterpolo Tournament dienen de team van alle landen te
worden begeleid. Denk hierbij onder ander aan beheer van planning van vervoer en trainings/wedstrijdschema’s , begeleiding bij calamiteiten, zoals dokter/-tandarts bezoeken en aanspreekpunt van
managementteam en teambegeleiding.
Ben je 19 jaar of ouder, de gehele week beschikbaar, servicegericht, stressbestendig en spreek je de
buitenlandse talen Engels/Duits/ Frans of zelfs Spaans, dan is dit de uitdaging voor jou.

Entertainment team
Bij een event hoort een goede sfeer en moet het een feestje zijn. Ken jij Swimba? De KNZB mascotte die
gek is op water en mensen. Hij steunt de topsporters en enthousiasmeert het publiek om de sporters aan
te moedigen. Dansen op muziek en swingen met het publiek en een goede sfeer creëren terwijl je in het
mascotte pak loopt langs de badrand.
Lijkt het jou wat om de Nederlandse zwemleeuw te zijn? Dan is het entertainment team wat voor jou!

