Medewerkers op Gooikoorts: Wie zijn ze, wat doen ze en waarom?

Zoals elk festival betrouwt Gooikoorts voor de vlotte gang van zaken op een heleboel
medewerkers. Dit documentje geeft je een beter beeld wat wij als organisatie van jullie
verwachten en wat de specifieke taken juist inhouden.

1. Wie zijn ze?
Gooikoorts medewerkers zijn enthousiastelingen tussen de 15 en 99 jaar die graag het
aangename aan het nuttige koppelen. Ze blijken stuk voor stuk verstandige, knappe en
vertrouwbare mensen te zijn, waarop de organisatoren en verantwoordelijken hun tempel
van een festival kunnen bouwen.

2. Wat doen ze?
Even wat meer uitleg bij de verschillende taken, om het kiezen te vergemakkelijken:
2.1. Bar
● Tappen, frisdrank schenken
● Bestellingen opnemen, drank doorgeven en vakjes op drankkaarten doorstrepen
● Afwassen
● Glazen ophalen
● Frigo’s aanvullen
● S Nachts de orde aan de toog bewaren
Shift‐uren: 7‐9u30, 9u30‐13u, 13u‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30, 23u30‐3u, 3u‐5u, 5u‐7u.
We zijn het enige festival waar de bar doorlopend open blijft van vrijdag 16u tot maandag
7u!
2.2.

Inkom

● Tickets scannen
● Bandjes aandoen en dichtknijpen
● Inkomcontrole
● Gasten‐ en artiestenlijst beheren
● Bijspringen aan inkom 2 indien nodig
Shift‐uren: 9u30‐13u, 13u‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30.

2.3.

Camping

● Kampeerders ontvangen en plaats op de camping tonen
● Toegang tot camping controleren
● Zien dat tenten op tentencamping staan en kampers op kampercamping
● ‘s nachts de orde bewaren
● Zien dat de campingregels ten allen tijde gerespecteerd worden
Shift‐uren: 9u30‐13u, 13u‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30, nachtwaker vanaf 23u30
2.4.

e
2
inkom

e
● Toegangscontrole 2
inkom
● Medewerkers en bouwers ontvangen, bandjes aandoen
● Verkoop campingbandjes
● Bijspringen aan hoofd‐inkom indien nodig
Shift‐uren: 9u30‐13u, 13u‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30.

2.5.

Parking

● Verkeer tussen straat en terrein coördineren
● Auto s tonen waar ze mogen parkeren
● Auto s en kampers gescheiden houden
● In geval van slecht weer: auto’s helpen om van het terrein af te raken
Shift‐uren: 9u30‐13u, 13‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30
2.6.

Bonnenverkoop

● Verkopen van drankkaarten en eetjetons
Shift‐uren: 9u30‐13u, 13‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30, 23u30‐2u
2.7.
●
●
●
●

Onderhoud Sanitair

Niet de populairste job, maar wel een met veel bewegingsvrijheid
Toiletten en douchewagens om de 2 uur kuisen
Om het half uur wcpapier aanvullen
Letten op algemene properheid

Shift‐uren: 9u30‐13u, 13u‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30.
2.8.

Infopunt

● Bezoekers helpen met al hun vragen aangaande het festival
● Inschrijvingen initiaties
2.9.

Pannenkoeken, yoghurt, ijsjes, brood en fruitverkoop

● Ijsjes, yoghurt, pannenkoeken, broodjes en fruit worden in 1 stand verkocht

●
●
●
●

Alles wordt betaald met eetjetons
Fruit: voorraad aanvullen uit koelwagen, fruit snijden, in potjes doen, koel houden
Broodjes beleggen en verkopen
Pannenkoeken bakken en verkopen

Shift‐uren: 11u‐13u30, 13u‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30.
2.10. Milieuploeg
●
●
●
●

Terrein controleren op vuil: rondgaan met prikstokken en vuilzakken
Vuil in juiste vuilbak gooien
Glazen ophalen
Restauranttent opruimen: borden+bestek naar afruimtafel brengen en stapelen.
Tafels proper houden. Ervoor zorgen dat tafels/stoelen ordelijk staan.
● Cateringstand (fruit/pannenkoeken/ijsjes): af en toe passeren om extra hulp te
bieden bij afruim/afwas/…
● Mensen aanmoedigen te recycleren en zelf hun vuil op te ruimen
● Grote vuilbakken leegmaken in container en vuilzakken vervangen
!Creativiteit wordt aangemoedigd. De milieuploeg kan een soort randanimatie zijn die
mensen aanspoort milieubewust te handelen op het festival!
Shift‐uren: 9u30‐13u, 13u‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30.
2.11. Instrumentenvestiaire
●
●
●
●

Instrumenten wegbergen in de vestiaire
Bonnetjes op instrumenten plakken en aan mensen geven
De instrumenten bewaken
Deze medewerkers staan ook deels in voor het sanitair, wegens de ligging van de
vestiaire naast de sanitaire blok.

Shift‐uren: 9u30‐13u, 13‐16u30, 16u30‐20u, 20u‐23u30, ’s nachts na het bal: 1u‐1u30
2.12. Begeleiding initiaties
● Lokalen klaarzetten
● Lesgevers en deelnemers naar juiste lokalen begeleiden
● Na de initiaties lokalen weer opruimen
Shift‐uren: dit is een ploeg die onderling uren afspreekt
2.13. Kinderanimatie
● Voorbereidend werk: werkgroep van de kinderanimatie helpen met knutselwerk,
toneel schrijven en andere voorbereidingen
● Tijdens het festival: helpen bij de kinderanimatie: circustechnieken, concerten,
workshops, toneeltjes, schminken, …
Shift‐uren: 11u30‐15u30, 15u30‐19u30

e
2.14. Controle en onthaal 2
concerttent

● Klaarzetten stoelen in tent
● Begeleiding artiesten
● Toegangcontrole tent (max aantal personen!)
Shift‐uren: deze post moet enkel bemand worden een half uur voor het concert, daarna blijf
je de inkom controleren terwijl je van het concert geniet, en na het concert blijf je nog een
half uur voor de opruim, het goed zetten van de stoelen, de begeleiding van de artiesten, …
Je verzorgt 2 concerten op zaterdagnamiddag én 2 op zondagnamiddag. Dit komt overeen
met 2 shiften.
2.15. Opbouw en Afbraak
● Voor en/of na het festival
● Bestaat uit verschillende taken, afhankelijk van de dag: tenten opzetten, vloeren
leggen, elektriciteits‐en watervoorzieningen, bewegwijzering, tafels en stoelen
zetten, podiums plaatsen, het terrein afbakenen met hekkens, …
● We hebben zeker mensen nodig met verstand van techniek en elektriciteit, dit is een
pluspunt maar geen vereiste.
● Een werkdag begint om 9u en eindig om 18u. ‘s Middags en ‘s avonds wordt er eten
voorzien.
● Er is ook een nachtafbraak op het terrein op zondagnacht van 2‐6u en aan de bar van
4‐7u.
Opgelet, een opbouw‐ of afbraakdag wordt anders geteld dan een shift tijdens het weekend.
Dit heeft niets te maken met de intensiteit van het werk, maar met het aantal kandidaten
dat we hebben voor deze shifts en dat je geen concerten mist terwijl. Daarom telt 1 dag
opbouw als 1 shift en 2 dagen afbraak als 3 shifts.
Op maandag 4 juli is er een afbraakfeestje voorzien voor wie overdag mee helpt met de
afbraak. Dan drinken we de vaten leeg en eten we samen een hapje.
2.16. Promotieteam
● Affiches uithangen, flyers verdelen in een bepaalde regio
● Aanwezigheid op evenementen als ambassadeur van Gooikoorts
● Meedenken over het algemene promotieplan voor dit jaar en de volgende jaren
2.17. Hulp voor andersvaliden
● Dit is geen aparte shift, eerder een bijkomende functie
● Medewerkers dragen herkenbare badge
● Andersvaliden hulp bieden waar nodig, of op aanvraag: bv rolstoel duwen,
begeleiden naar voorziene podium in concerttent,…

2.18. Standby ploeg
● Standby medewerkers zijn continu bereikbaar via een apart walkie talkie kanaal en
springen in waar nodig, wanneer shifts vrijkomen of een onvoorziene opdracht
opduikt.

3. Waarom?
Omdat Gooikoorts hen nodig heeft, omdat we hen zo goed mogelijk in de watten leggen en
gewoon omdat het fijne mensen zijn!

