
Vacature:
Opdracht: Zoneverantwoordelijke parcours Reuzenloop (Borgerhout en Antwerpen-Noord)

De Reuzenloop is de sympathiekste loop van ’t stad! We zijn op zoek naar een
zoneverantwoordelijke, die twee taken heeft: vooraf mee het parcours verkennen + de dag zelf
aanspreekpunt zijn voor jouw onderdeel van het parcours.

Dit wandel- en loopevenement van district Borgerhout (i.s.m. heel wat lokale partners) vierde vorig
jaar haar 10e verjaardag. Mét een nieuwe locatie (Krugerplein), nieuwe partners en nieuwe parcours
(5 en 10 km) door Borgerhout en Antwerpen-Noord. Op zondag 7 mei 2023 wandelen/lopen we o.a.
door De Roma en het districtshuis en zelfs ook door het Sportpaleis. Enkele basisprincipes van de
Reuzenloop: urban trail (door gebouwen), recreatief, inzet op diversiteit, laagdrempelig, gratis,
#samenborgerhout. Check hier voor een leuk sfeerverslag van vorig jaar!

Kan je tijd vrijmaken en heb je zin in om je steentje bij te dragen? Schrijf je snel in voor deze unieke
opdracht. Zie je een andere rol weggelegd voor jezelf bij de Reuzenloop? Laat het ons weten. Alle
hulp is welkom!

Wat doe je?
· Functie als zoneverantwoordelijke voor een deel van het parcours op het evenement zelf op

zondag 7 mei 2023.
· Halve dag per maand voorbereiding. We fietsen dan het parcours en maken kennis met de

contactpersoon van de gebouwen waar we door lopen.
· Hulp bij het bepijlen van het parcours enkele dagen voor het event (donderdag 4/5 of vrijdag

5/5).

Wat verwachten we van je?
· Je bent hulpvaardig en gaat tot het uiterste om zowel seingevers als deelnemers zo goed

mogelijk te informeren, desnoods met handen en voeten voor mensen die het Nederlands
niet volledig machtig zijn.

· Je moet niet super sportief zijn maar hebt wel voldoende conditie om jouw onderdeel van
het  parcours een paar keer te doen met de (elektrische) fiets, waaronder hellingen (brug
Sportpaleis). Een elektrische fiets

· Je hebt een goed humeur en bent steeds positief ingesteld.

What’s in it for YOU!
· Per moment dat je komt helpen, voorzien we een vrijwilligersvergoeding van 30 euro.
· Op de dag van het evenement voorzien we uiteraard ook eten en drinken voor  jou.
· Een superfijne dag op een topevenement, enkele uurtjes doorwerken en daarna ontspannen

op buurtfeest KrugerKnal.

Praktisch
· Waar?

o Borgerhout en Antwerpen-Noord
· Wanneer?

o Halve dag in maart (moment af te spreken op basis van agenda van jou en de
sportantenne)

o Halve dag in april (moment af te spreken op basis van agenda van jou en de
sportantenne)

o Donderdag 4 OF vrijdag 5 mei 2023 (pijlen op parcours)
o Zondag 7 mei 2023


