
Info over de vereniging 

Het kleurrijke stadsfestival Borgerrio zoekt vrijwilligers.  

Borgerrio is op zaterdag 20 mei 2017 op de Turnhoutsebaan en in de zijstraten.  

Het is een feest vol muziek en dans voor jong en oud. Gratis en iedereen welkom!  

Borgerrio zoekt nog veel vrijwilligers om te komen helpen. Iets voor jou?  

Functie van de vrijwilliger 

Waak Baas  

Tijdens Borgerrio komen veel mensen op straat. Veiligheid is heel belangrijk. Als Waak Baas blijf je 

altijd op post en zorg je ervoor dat alles goed verloopt. Veel plekken op het festival hebben 1 of 

meerdere Waak Bazen nodig. Je bent streng als het moet maar blijft altijd vriendelijk en kalm.  

Dankzij jou, één van onze Waak Bazen, loopt alles op rolletjes. 

 

Bedankt! Zonder jou zijn we niets!  

Taakomschrijving 

 Waak Baas op de fietsenparking 

o Je vertelt bezoekers op een vriendelijke manier waar ze hun fiets mogen zetten  

o Je zorgt ervoor dat fietsen niet gestolen of beschadigd worden  

 Waak Baas in bepaalde zones 

o Je staat aan een nadarhek aan het begin of einde van een straat of plein 

o Je zorgt dat enkel mensen met een toelating erdoor mogen 

o Je vertelt aan chauffeurs van auto’s hoe ze moeten omrijden 

  Waak Baas aan het hoofdpodium 

o Je staat aan de ingang van het podium of de backstage  

o Je zorgt ervoor dat enkel medewerkers en mensen met een polsbandje binnengaan  

Profiel 

 Je bent een aanspreekpunt voor veel bezoekers 

 Je bent geduldig  

 Je hebt goesting om op het kleurrijkste festival van de stad te werken  

Kennis en vaardigheden 

 Je spreekt bezoekers op een vriendelijke manier aan  

 Je blijft kalm in moeilijke situaties 

 Je durft bezoekers streng aan te spreken als het nodig is 

 Je begrijpt instructies van de coördinatoren 

 Je durft vragen te stellen als je iets niet weet  

 Je werkt goed samen met de andere Bewaak Bazen en de coördinatoren 

 



Talenkennis 

Vanaf 2.3     . 

Waardering 

 Je bent heel belangrijk voor de veiligheid op het festival  

 Je bent ook een beetje het gezicht van het festival  

 Je werkt mee achter de schermen van een groot evenement  

 Voor anderstalige nieuwkomers: je oefent je Nederlands  

 Je bevindt je de hele dag in een leuke omgeving, met muziek en dans 

Werktijden 

 Zaterdag 20 mei  

 Je werkt 1 of 2 shiften, dat kies je zelf  

 1 shift duurt ongeveer 5 uur 

 Je start op één van deze momenten: 08.00 uur, 11.00 uur, 17.00 uur of 18.00 uur 

Locatie 

 Op de Turnhoutsebaan of de zijstraten  

Vergoeding en verzekering 

 Je bent door ons verzekerd voor je gewerkte uren 

 We voorzien geen vergoeding 

 Als je 1 shift werkt,  krijg je: 

o een mooie T-shirt van Borgerrio (die je mag bijhouden) 

o een flesje water  

o een broodje 

o een ticket voor de afterparty in De Roma 

o een onvergetelijke ervaring 

 

 Als je 2 shiften werkt, krijg je: 

o een mooie T-shirt van Borgerrio (die je mag bijhouden) 

o een flesje water  

o een warme maaltijd  

o een ticket voor de afterparty in De Roma 

o een onvergetelijke ervaring 

Contactgegevens 

Interesse? Contacteer ons zeker voor 5 mei 2017. We maken dan concrete afspraken. 

Wijkoverleg Borgerhout 

tel. 03 633 85 17 

wijkoverleg.borgerhout@stad.antwerpen.be 
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