Gratis toegang voor Zwarte Cross
Wil jij komende zomer gratis naar de Zwarte Cross? Dat kan en dat heb je helemaal
zelf in de hand. Geen lot uit de loterij, maar gewoon een paar uurtjes vrijwilligerswerk
doen op het festival en jij kunt de rest van die dag genieten van alle muziek, crosses
en andere activiteit! Bovendien krijg je een extra ticket voor een dag naar keuze. Je
kunt dus twee dagen naar dit geweldige evenement en bezorgt Rabobank Orion er
bovendien een extra zakcentje mee.

Alweer zes jaar zijn wij met onze vrijwilligers als vereniging actief op de Zwarte Cross. Een
groot aantal leden en vrienden van Orion heeft zich zo de afgelopen jaren ingezet voor de
vereniging. Hun inzet levert de vrijwilligers zelf namelijk niet alleen een vrijkaart voor het
festival op, met die uurtjes vrijwilligerswerk spekken ze onze clubkas ook nog eens. Een
mooie win-winsituatie dus!
Veel positieve reacties
In die afgelopen jaren zijn ontzettend veel positieve reacties teruggekomen. Iedereen heeft
er enorm van genoten en vond het ‘een groot feest om op deze manier wat voor onze
dynamische vereniging te betekenen’. Vaak hoorden we: ‘Wat was het een geweldige
ervaring, zelfs nog leuker dan zelf naar het festival te gaan.’
Door al deze enthousiaste berichten hebben we besloten ook dit jaar weer mee te werken
op de Zwarte Cross met hopelijk wederom een grote groep vrijwilligers.
Laat daarom deze kans niet aan je voorbijgaan en geef je zo snel mogelijk – het liefst voor
1 maart – op om in juli ook mee te werken op een dag naar keuze. Dit kan met je hele team
of gewoon met vrienden, als je maar 18 jaar of ouder bent. Het is bovendien ook een unieke
gelegenheid om andere mensen binnen de vereniging te leren kennen.
En mocht je geen vervoer hebben, dan is er onderling altijd wel wat te regelen.
Hoe, wat, waar?
Het Zwarte Cross-festival vindt deze zomer plaats op 16, 17, 18, 19 en 20 juli 2019.
•
•
•

Wat kan ik doen/betekenen voor Rabobank Orion?
We zoeken vrijwilligers die willen werken op de Zwarte Cross op DONDERDAG 16,
VRIJDAG 16, ZATERDAG 18, ZONDAG 19 juli en MAANDAG 20 juli.
We krijgen hier als vereniging 5 euro per persoon per gewerkt uur voor.
Wij zoeken:
o Bar-medewerkers
o NIX-bandjes uitdelen

o
o
o
o

o

Toegangskaarten scannen
Serviceteams voor bediening op de terrassen
Personeel voor muntinname van de spoeltoiletten
Verkeersregelaars. (Voor de verkeersregelaars geldt dat hier een certificaat
voor moet zijn, zo niet wordt er een kosteloze cursusavond aangeboden
i.s.m. de politie om alsnog het certificaat te bemachtigen.)
Animatiemensen die als ‘Crystalclear toiletjuf’ aan de slag gaan.
Let wel: dit betreft niet schoonmaken, maar puur voor het entertainment op
de spoeltoilet

Hoe lang duurt een dienst?
De diensten duren tussen de zes en acht uur.
Voor de vrijwilligers bestaat de mogelijkheid om kosteloos te overnachten op de
personeelscamping op de dag dat je aan het werk bent.
Tevens kun je voor of na je dienst kosteloos het festival bezoeken en krijg je dus een
vrijkaart voor een dag naar keuze. Door één dienst te werken kun je dus twee dagen de
Zwarte Cross bezoeken! De dag dat je aan het werk bent én de vrijkaart voor een
andere dag.
Voorkeur
Je kunt je voorkeur opgeven voor dag- of avonddiensten. (We kunnen geen 100% garantie
geven dat het ook precies die uren zijn die je gaat werken, maar er wordt wel zoveel
mogelijk rekening mee gehouden.)
Let op: voorkeur voor een dienst is mogelijk, maar geen garantie dat je deze ook
daadwerkelijk draait. De dag dat je je opgeeft blijft wel gehandhaafd. Je kunt je opgeven
voor één of meerdere dagen.
Samen maken we er wat moois van
Grijp deze unieke kans om een steentje bij te dragen aan de vereniging en op hetzelfde
moment een enorm leuke dag/avond te beleven. Je kunt je met je hele team tegelijk
opgeven en vaak is het mogelijk om dan ook met je hele team op één plek ingezet te
worden.
Maar ook alleen is het geweldig om mee te doen en een unieke kans om andere mensen
van de vereniging te leren kennen. We worden zoveel mogelijk bij elkaar ingezet dus je bent
nooit alleen.
Vraag gerust ook je vrienden, familie en iedereen die ouder is dan 18 jaar om mee te doen
aan dit prachtige feest!
Geef je zo spoedig mogelijk op bij Bianca te Booy door een mail te sturen aan:
tebooybianca@gmail.com
Opgeven betekent wel dat – als je verhinderd of ziek bent – je dit doorgeeft aan Bianca te
Booy en zelf verantwoordelijk bent vervanging te regelen en dit te melden bij Bianca.
Je – nogmaals – je moet 18 jaar of ouder zijn om mee te mogen doen.

