VERWACHTINGEN & TEGENPRESTATIES
VRIJWILLIGERS
Wereldhavendagen Rotterdam
2019

Wat krijg je ervoor terug als vrijwilliger?
Uiteraard is het eerste antwoord: een unieke ervaring! Jij bent onderdeel van een
prachtig team wat hard werkt om een heel weekend lang een geweldig evenement te
organiseren. Je maakt Wereldhavendagen Rotterdam vanaf de eerste rij mee.
Daarnaast krijg je het volgende:
- Een leuke en informatieve crewbijeenkomst in aanloop naar de
Wereldhavendagen (dinsdag 27 augustus van 17.00 – 21.00 uur) inclusief
uitleg over de werkzaamheden per functiecategorie in subgroepen;
- Een handboek met alle benodigde informatie om jou goed voor te bereiden
op je taken gedurende de Wereldhavendagen;
- Lunchpakket en drinken gedurende het weekend van de Wereldhavendagen;
- VVV-bon t.w.v. 15 euro per gewerkte dag. Deze wordt naar afloop van het
evenement naar je toegestuurd;
- Een crewbijeenkomst/borrel na de Wereldhavendagen.
Stichting Wereldhavendagen kan niet zonder vrijwilligers en deze waardering zullen
wij dan ook zeker laten blijken!

Wat vragen en verwachten wij van jou?
Aan vrijwilligerswerk tijdens Wereldhavendagen Rotterdam zijn een aantal regels &
voorwaarden verbonden. Lees onderstaande punten goed door voordat je je als
vrijwilliger inschrijft!
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Je bent beschikbaar op één of meerdere dagen tijdens de Wereldhavendagen.
Ook een aantal vrijwilligers in de aanloop naar het evenement zijn welkom;
De minimumleeftijd is 18 jaar (ben je tussen de 16 en 18 jaar, dan kan je
vrijwilliger worden met toestemming van één van je ouders);
Er is een crewbijeenkomst op dinsdag 27 augustus. Aanwezigheid bij deze
bijeenkomst is een verplichting. Mocht je onverwacht verhinderd zijn, dan is
een melding van afwezigheid noodzakelijk;
Volg de instructies die je krijgt altijd goed op;
Je ontvangt na de Wereldhavendagen een VVV-bon ter waarde van €15,- per
gewerkte dag en verder géén financiële vergoeding voor de geïnvesteerde
tijd, parkeer- en reiskosten;
Helaas kunnen wij als Stichting Wereldhavendagen geen overnachting regelen
gedurende het weekend;
Het kan voorkomen dat je niet wordt ingezet in de functie waarop je eerste
keuze is gevallen. Wij vragen hiervoor jullie begrip;
Als vrijwilliger ben je niet altijd in de gelegenheid om zelf het evenement te
zien. Een aantal plaatsen van waaruit vrijwilligers actief zijn, bieden beperkt
zicht op het evenement;
Het evenemententerrein is open van 10.00 – 18.00 uur. Echter zijn er
verschillende functies waarbij het nodig is dat jij als vrijwilliger een ander
tijdstip aanwezig bent. Flexibiliteit wordt dus van jou verwacht;
Je bent bereid om naar een kennismakingssessie te komen naar aanleiding van
jouw aanmelding, indien dit nodig/wenselijk is. Hiervoor wordt flexibiliteit en
medewerking van jou verwacht;
En tot slot, vrijwillig betekent niet vrijblijvend. We rekenen na je aanmelding
op je inzet. Afmelden kan tot uiterlijk drie weken in aanloop naar de
Wereldhavendagen (uiterlijke deadline is 16 augustus).

