VRIJWILLIGEN BIJ
ZOMER VAN ANTWERPEN IS …

Je dichtbij huis amuseren.

Nieuwe mensen ontmoeten en je Nederlands oefenen.

‘Er hangt altijd een leuke sfeer in de hele stad. Je
wandelt rond in Antwerpen en je ziet overal wel
een vlag, een tent of een affiche van de Zomer.’
(Emma, 23.j)

‘Op de Zomer leer ik zelfs dialect. ‘Kan je de deur
toedoen?’ Eigenlijk is het ‘De deur dichtdoen’.
Het Nederlands dat we spreken, is helemaal anders dan het Nederlands dat ik op school leer.’
(Jalal, 29 j.)

Je batterijen opladen.

Vrijwilligen geeft me een vakantiegevoel. Aan
de mensen die niet op verlof kunnen, zeg ik
altijd: kom naar de Zomer en ge zijt op verlof.’
(Mia, 65 j.)

Benieuwd naar het hele verhaal van Mia,
Emma of Jalal? Lees snel verder op onze
website.
Ben jij ook vrijwilliger bij Zomer van
Antwerpen? Voor de eerste keer of draai je

al meerdere jaren mee? In het vrijwilligersprogramma vertellen we hoe je je kan aanmelden,
wat we van jou verwachten, wat we je bieden en
wat je kan doen!
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Hoe meld je je aan?
Er zijn twee manieren om te vrijwilligen

Vrijwilligers

Verantwoordelijken

Je komt meerdere keren tijdens de festivalperiode (juni 2019 t.e.m. 1 september 2019)
enkele uren vrijwilligerswerk doen. Hoe meld
je je aan? 10 april sturen we je een link van ons
digitaal planningssysteem Teamplan. Zo kan je
beschikbaarheid en voorkeur online doorgeven.
Niet zoveel kaas gegeten van computers en het
internet? Geen paniek! Geef ons een seintje:
we helpen je graag. Je kan ook nog steeds je
beschikbaarheid via het inschrijvingsformulier
op papier invullen en afgeven aan de vrijwilligerscoördinator. Schrijf je t.e.m 14 mei in. De
vrijwilligerscoördinator bezorgt je je planning
ten laatste woensdag 5 juni per mail.

Verantwoordelijken zijn (n)iets nieuw. In 2017
liep in Zandvliet een pilootproject waarbij enkele
vrijwilligers de verantwoordelijkheid namen om
zelf vrijwilligers in te plannen, op te vangen en
aan te sturen. Ze kregen inspraak in de planning,
overlegden met de locatieregisseur en de vrijwilligerscoördinatie. In 2018 kwam er een vervolg:
o.a bij de voorstelling Titus gingen verantwoordelijken aan de slag. Ook dit jaar zetten we deze
werking verder.
Je hebt minstens 1 editie meegedraaid. Je voelt
je als een vis in het water bij alle andere vrijwilligers en je kan goed organiseren. Stel je kandidaat als verantwoordelijke! Minstens één week
maak je je enkele uren vrij en ben je verantwoordelijk over de andere vrijwilligers op een zomerlocatie. Je plant vrijwilligers in, vangt hen op en
stuurt hen aan.
Hoe stel je je kandidaat? Duid ‘verantwoordelijke’
aan op het inschrijvingsformulier. De vrijwilligerscoördinator contacteert je nadien voor een
gesprek. In dit gesprek wordt duidelijk welke
vaardigheden en talenten je in huis hebt om een
geweldige verantwoordelijke te zijn. Ps: Denk al
eens na welke week je tijdens de zomer kan.
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Wat verwachten we?
Ambassadeur. Zomer van Antwerpen is vriendelijk voor de natuur en heeft oog voor de wereld. Iedereen is welkom ongeacht
zijn roots, cultuur of leeftijd. Jij bent als vrijwilliger het gezicht van
de Zomer. Vaak kom je als eerste in contact met publiek en/of artiesten. Draag deze waarden tijdens je shiften mee uit. Zo maken
we er samen een fantastische zomer van. Neem de non-discriminatie charter even door. Zo ben je helemaal op de hoogte van
hoe we gaan voor een festival waar iedereen zich welkom voelt.
Planning. 200 vrijwilligers inplannen, dat heeft best wat voeten
in de aarde. We vragen je om je planning zo goed mogelijk na te
komen. Kan je er toch niet zijn? Verwittig de vrijwilligerscoördinator minstens 24 uur op voorhand. Kan een vrijwilligerscollega je
geannuleerde shift overnemen? Laat het ons zeker weten.
Vervoer. Je bent zelf verantwoordelijk om je te verplaatsen van
en naar de festivallocaties. We voorzien hier geen vergoeding
voor. Wees lief voor de natuur en kom zoveel mogelijk met de
fiets of het openbaar vervoer.
Contract. Onderteken je vrijwilligerscontract aan het begin van
de zomer. Alleen dan ben je verzekerd. Je bezorgt ons je correcte
contactgegevens, je bankrekeningnummer (indien je recht hebt
op een onkostenvergoeding) en een geldig verblijfsadres.

Wat bieden we?
Verzekering. Als vrijwilliger ben je verzekerd voor ongevallen die
plaatsvinden van en naar het festivalterrein en tijdens je shiften. Je bent verzekerd voor persoonlijke schade en schade aan
derden (materieel en lichamelijke schade). Je bent niet verzekerd
voor schade aan persoonlijke spullen (bv. bril, trui, schoenen).
Zomerfun. Het hele jaar door organiseren we momenten van
gezellig samenzijn. We nodigen je uit voor onze vrijwilligerscafés,
de lente-uitstap, de voorstelling van het artistieke programma,
de zomerbrunch en het geweldige slotfeest.
De Zonnegroet. Blijf up-to-date over in-house weetjes, faitdivers, informatie over het festival, de medewerkers, vrijwilligers
en nog veel meer. Onze vrijwilligersnieuwsbrief ‘De Zonnegroet’,
valt maandelijks op woensdag in je digitale brievenbus.
Voorstellingen en Meet & Greets. Pik je graag een voorstelling mee? Ontmoet je ook graag de artiesten die op het podium
schitteren? Af en toe nodigen we je gratis uit voor een try-out en
organiseren we een ‘Meet and Greet’ met een gezelschap.
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PMH-opleiding. Begeleid je graag mensen met een handicap
naar en tijdens een voorstelling, maar weet je niet helemaal hoe
je dit moet doen? Begin juni organiseren we een opleiding ‘Hoe
ga je om met mensen met een beperking’.
Backstage. Op de Zomerbar bouwen we elk jaar een heuse
vrijwilligersbackstage. Voor en na je shift kan je er even tot rust
komen. Je krijgt er je briefing en je kan er een glaasje water
drinken. Van harte welkom om de backstage mee te ontwerpen
en in te richten. Heb je leuke ideeën? Geef ze snel door aan onze
vrijwilligerscoördinator.
Vertrouwenspersoon en inspiratiemoment. Zit je met iets?
Ligt er iets op je lever? Heb je vragen of opmerkingen? Spreek
onze vrijwilligerscoördinator aan. Ze is jouw vertrouwenspersoon. Regelmatig houdt ze spreekuur op een zomerlocatie: een
informeel moment voor een babbel, een vraag of om een probleem aan te kaarten. Een paar keer per jaar organiseren we ook
een inspiratiemoment. Tijdens dit moment kan je je zegje doen
over een specifiek vrijwilligersthema.
Jetons. Je krijgt 1 jeton per begonnen uur. Deze jetons kan je
inruilen voor een drankje aan één van de Zomerbars. De waarde
van een jeton is €2. Op jetons krijg je geen wisselgeld terug. Als
Zomerbar-Tornado ontvang je daarnaast nog een eetbon. Je
kan deze bon inruilen voor een maaltijd bij de cateraars van de
Zomerbar en de Zomerfabriek.
Onkostenvergoeding. Zet je je in als opbouwer, poetser, costumière, voorlezer, chauffeur of foodie, dan ontvang je een onkostenvergoeding (i.p.v. een jeton).
T-shirt. Bij de start van de Zomer, krijg je een Zomer van Antwerpen T-shirt. Draag deze T-shirt tijdens je opdracht. Zo ben
je herkenbaar en een duidelijk aanspreekpunt voor het publiek
en de artiesten. Ga je graag na je opdracht gezellig iets drinken?
Vergeet dan niet je zomer T-shirt om te wisselen voor je eigen
T-shirt.
Heb je graag je eigen Zomer van Antwerpen sweater of regenjas
voor wanneer het wat minder zonnig is? Bestel via Samuel
(samuel@zva.be). Voor een sweater vragen we €20, voor een
regenjas €25.
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Wat kan je doen?
Publieksonthaal. Verwelkom het publiek. Geef hen info over het
festival en de projectlocatie, scan ticketten of begeleid publiek op
de tribune. Je spreekt een mondje Nederlands.
Bezige bureau-bij. Verdeel T-shirts, sorteer drukwerk, help ons
met eenvoudige administratieve taken, maak EHBO-kisten klaar.
(vaak in juni)
Knutselklusser. Schilder de barlijst van de Zomerbar, maak artiestenzakken van oude banners en vlaggen, herstel een fiets, …
Foodie. Verbaas onze opbouwers met jouw kookkunsten. Je doet
inkopen, je kookt een vegetarisch potje en je brengt dit naar de
locaties. Vergeet niet binnen de week ons de rekeningetjes van
je inkopen te bezorgen. Zo kunnen we je tijdig terugbetalen. We
voorzien ook een kilometervergoeding.
Promoboy, -girl. Help het communicatieteam en maak pakketjes
drukwerk. Ga langs je favoriete koffiebar of café en verspreid het
drukwerk op hippe plekken in de stad. Breng buurtbewoners op
de hoogte van het fantastische Zomerproject dat bij hen om de
hoek plaatsvindt en stop een bewonersbrief in hun brievenbus.
ZvA-chauffeur. Rijd je graag en goed met een busje? Breng je
onze artiesten naar hun slaap- of speelplek? Het maakt niet uit
of je goed Nederlands spreekt. Idealiter spreek je de taal van de
artiesten die je ophaalt (Frans, Engels, Spaans, ...).
Zomerbibliothecaris. Een hart voor boeken? Help een handje
in de Zomerbibliotheek. Je zorgt ervoor dat alle rondslingerende
boeken en luisterboeken terug op hun plek gezet worden. Je
enthousiasmeert kinderen om een boekje te lezen in de Zomerbibliotheek.
Zomerbar-tornado. Ben je graag op onze Zomerbar en wil je een
handje toesteken? Verzamel je de borden, de flesjes, het bestek,
...? Maak je onze tafels terug schoon? Merci! Dit karweitje is arbeidsintensief. Naast je jetons, krijg je ook een eetbon.
Groene vingers. Kan jij van potgrond, planten, bamboe en
bloembakken ware hofjes van Eden uit de grond stampen? Kom
je onze vele planten water geven en onderhouden? Vooral op
kantoor maar ook op de locaties.
PMH-begeleiding. Begeleid je graag mensen met een handicap
voor en tijdens een voorstelling? Zo krijgen ze ook de kans om
van onze zomer te genieten.
Verantwoordelijke. Mag het net iets meer zijn? Stel je kandidaat
als verantwoordelijke. Minstens één week maak je je verschillende uren per dag vrij en ben je verantwoordelijk over de andere
vrijwilligers op een zomerlocatie. Je plant vrijwilligers in, vangt
hen op en stuurt hen aan.
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