De Maasdijk
Functieprofielen
vrijwilligers

Verkeersregelaar
Gedurende De Maasdijk zijn er op het parcours
verschillende punten waar verkeersregelaars nodig
zijn om alles in goede banen te leiden.
Jouw taak is om ervoor te zorgen dat er geen
gevaarlijke situaties ontstaan tijdens het evenement.

Verzorging
Op het parcours zijn diverse verzorgingsposten nodig
voor de deelnemers. Bij deze posten staat water en
sportdrank klaar en liggen natte sponzen voor de
verzorging.
Jij gaat ervoor zorgen dat er voldoende
water klaarstaat en geeft het eventueel aan
de sporters. Ook zorg je ervoor dat na afloop
van het evenement alles opgeruimd is en het
terrein netjes wordt achtergelaten.

Vrijwilliger start
Alle deelnemers van De Maasdijk krijgen een
startnummer waarmee ze kunnen deelnemen.
Deze startnummers worden bij het startpunt
uitgereikt.
Het is aan jou om deze startnummers uit te delen
en de deelnemers er attent op te maken hoe laat
het onderdeel gaat beginnen.

Vrijwilliger finish
Bij de finish van De Maasdijk krijgen de
deelnemers een medaille voor de
persoonlijke prestatie.
Aan jou de taak om deze medaille aan de
deelnemers uit te reiken en ze te feliciteren
met de prestatie die ze geleverd hebben.

Vrijwilliger triathlon
De triatleten beginnen in het water en gaan
vervolgens door op de fiets. Deze fietsen
staan op de kade. Na het fietsen zetten de
sporters hun weer in de wisselzone om dan
te gaan lopen.
Het is aan jou om te assisteren op het
triatlonterrein, zodat de atleten hun triatlon
zonder problemen kunnen afleggen.

Vrijwilliger wandelroute
Deelnemers kunnen ervoor kiezen om een
mooie wandelroute af te leggen langs de
Maasdijk, of ze nou mee doen voor het plezier
of als repetitie voor de Vierdaagse.
Jij staat tijdens deze dag bij een stempelpost
om de stempelkaarten van de deelnemers af
te stempelen. Vanaf deze plek zal je dus vele
wandelaars langs zien komen.

Vrijwilliger dranghekken
Het parcours van De Maasdijk kent veel zijwegen, dijkopgangen
en kruisingen. Dat betekent dat wandelaars, fietsen en
automobilisten het parcours zomaar kunnen betreden
Jouw taak is het om ervoor te zorgen dat het parcours
verkeersvrij blijft.

Parcours gereedmaken
De dagen voor het evenement moet het
parcours gereed worden gemaakt.
Jouw taak is om hierbij te helpen zodat het
voor de deelnemers duidelijk is waar ze heen
moeten. Denk hierbij aan dranghekken
klaarzetten, vlaggen ophangen, enz.

Vrijwilliger kidsrun
Op 15 juni zullen er voor de kinderen ook
hardloopwedstrijden worden georganiseerd.
Hierbij kunnen de kinderen op een afstand van
één of twee kilometer laten zien hoe goed zij
kunnen hardlopen.
Het is aan jou om deze kinderen te begeleiden
voor, tijdens en na de kidsrun, zodat ze
bijvoorbeeld weten wanneer ze moeten
starten.

Vrijwilliger inschrijving wandelaars
Een groot deel van de wandelaars hebben
zichzelf voor het evenement al
aangemeld, maar de mogelijkheid om je
aan de start van de wandelroute in te
schrijven, is ook aanwezig.
Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat
de deelnemers zich kunnen inschrijven en
dat jij het inschrijfgeld in ontvangst
neemt. Vervolgens deel je de
wandelroutes uit aan de deelnemers.

Chauffeur
Er zijn een aantal mensen die van plek naar plek
gebracht moeten worden. Ook zijn er materialen die
naar verschillende plekken moeten worden gebracht.
Hierom zijn we opzoek naar een aantal vrijwilligers die
dit willen doen.
Ben jij in het bezit van een rijbewijs en lijkt het jou
leuk om rond te rijden door gemeente Oss? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Coördinator
Om alles in goede banen te kunnen leiden, zijn we op zoek naar een aantal
vrijwilligers die de boel willen coördineren.
Jij zal het aanspreekpunt zijn voor een bepaald aantal vrijwilligers. Wanneer ze een
vraag hebben, kunnen ze dus naar jou toe komen.

