Vrijwilligersfuncties CEP Europese Kampioenschappen Petanque 2022

Functies
Hieronder wordt per functie uitgelegd waarvoor u zich als vrijwilliger kunt aanmelden. Bij elke functie
wordt kort uitgelegd wat de taak inhoudt. Inschrijven voor een functie kan hier!
Ontvangst teams
Je ontvangt aankomende teams op Schiphol Airport, Eindhoven Airport of station ’s-Hertogenbosch.
Hier verwelkom je ze en verwijs je ze naar vervolgtransport naar hun accommodatie.
Chauffeur
Je vervoert onze gasten van de internationale federatie bij aankomst in Nederland naar hun
accommodatie en na afloop van het evenement bij vertrek terug naar het vliegveld.
Accreditatie controle
Op een aantal locaties zijn alleen personen toegestaan die daar middels hun accreditatie toegang toe
hebben. Jij controleert de accreditaties bij de ingang en laat personen toe of verwijst ze naar een
andere locatie.
Ticket controle
Tijdens de finaledag zijn de hoofdvelden alleen toegankelijk met een ticket. Jij controleert bij de
ingang naar de tribunes de tickets.
Accreditatie uitgifte
Op de eerste dag van het evenement komen alle teams hun accreditaties ophalen. Jij controleert of
de accreditaties uitgegeven kunnen worden en geeft elke teammanager de accreditaties en
goodiebags mee.
Info desk
Bij de info desk op de Parade kunnen bezoekers terecht voor allerhande vragen over het evenement.
Jij zorgt dat vragen over bijvoorbeeld het programma en tickets beantwoord worden zodat iedereen
kan genieten van het EK.
Team host
Als team host sta je een aantal teams bij als contactpersoon gedurende het evenement. Wanneer zij
vragen hebben over bijvoorbeeld hun verblijf, transport of het programma beantwoord je die. Het
ene team zal daarbij meer ondersteuning vragen dan het andere team. Elke team host krijgen
meerdere landen onder zijn of haar hoede.
VIP host
Jij verwelkomt onze VIP gasten in de VIP area. Je controleert hun tickets, wijst ze de weg en
beantwoord desgevraagd allerhande vragen die zij hebben.
Assistent ceremonies
Je assisteert de projectmanager bij het verloop van de ceremonies. Zo leg je bijvoorbeeld alle
materialen ten behoeve van de prijsuitreikingen klaar en zorg je dat iedereen die betrokken is bij de
betreffende ceremonie op tijd klaarstaat en weet wat de procedure is.
Ceremonie host/hostess
Tijdens de prijsuitreikingen loop je mee naar het podium en geef je de medailles en cadeaus aan de
uitreiker.
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Assistent vrijwilligers coördinator
Je verwelkomt alle vrijwilligers bij de start van hun werkdag. Je deelt kledingpakketjes en
accreditaties uit, wijst hen van wie ze hun briefing krijgen, beantwoord vragen en maakt gezellig een
praatje in de pauzes.
Chaperonne doping controle
Wanneer een deelnemer is aangewezen voor dopingcontrole begeleid jij diegene vanaf het
gevraagde moment tot en met de controle op aanwijzing en onder begeleiding van de controleur van
de Nederlandse Dopingautoriteit.
Banen coördinator
Tijdens het kampioenschap zorg jij er voor dat het jouw toegewezen blok banen (en de directe
ruimte hier omheen) er op en top bij ligt. Je zorgt voor en na de wedstrijden voor dat de banen
netjes zijn en dat er geen afval ligt en tijdens de wedstrijden zorg je dat er geen personen op de
banen komen die daar niet horen te zijn. Na wedstrijden help je indien gevraagd om de scores zo
spoedig mogelijk bij de wedstrijdleiding te krijgen.
Assistent wedstrijdleiding
Gedurende het toernooi assisteer jij de wedstrijdleiding waar nodig. Jij bent hun rots in de branding
en pakt actief alle taken op waar zij jouw hulp voor nodig hebben.

