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Het Facilitair Bureau is op zoek naar enthousiaste 
nieuwe leden. Lijkt het je leuk om mee te 
werken aan het team dat de spil is tijdens de 
productiedagen van Zomerparkfeest?

• Kun je goed dingen organiseren?
• Ben je een echte regelaar en kun je snel actie 

ondernemen?
• Én ben je bereid ook tijdens Zomerparkfeest je 

steentje bij te dragen?

Dan zijn wij opzoek naar jou! Hopelijk kunnen we 
samen snel aan de slag voor Zomerparkfeest editie 
2022.

Het Facilitair Bureau van Zomerparkfeest zoekt 
nieuw leden. Het bureau ontzorgt de vrijwilligers 
tijdens de productiedagen, in de volle breedte. 
Hierbij moet je denken aan de middelen en 
materialen die een vrijwilliger nodig heeft tijdens 
de opbouw en productiedagen.  Zij maken 
Zomerparkfeest, vooral achter de schermen, 
mede mogelijk. Deze commissie staat in dienst van 
Zomerparkfeest, en richt zich op de faciliteiten 
voor de vrijwilligers, maar ook de bezoekers (denk 
aan coördinatie van de fietsenstalling en toiletten). 
Hier zetten wij ons het hele jaar voor in. Draag jij 
Zomerparkfeest in je hart en kun jij ons extra power 
geven?

Ben jij:
• Enthousiasme om echt iets neer te zetten
• Organisatietalent
• Creativiteit
• Je neemt verantwoordelijkheid
• Communicatie is helemaal jouw ding (dit is een 

specialisatie)
• Je bent een teamplayer waar we op kunnen 

bouwen

Wat betekent het om commissielid te zijn?
• Je werkt mee tijdens Zomerparkfeest, de 

productie is voor ons een hele week.

Wij hebben plaats voor meerdere nieuwe leden die 
nu al in willen stappen

Procedure
Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar 
vrijwilligers@zomerparkfeest.nl o.v.v. lid Facilitair 
Bureau en kom op de koffie.

Zomerparkfeest is een gratis, vierdaags cultuurfestival 
in het Julianapark in Venlo. Met ruim 100.000 bezoeken 
over vier dagen en een programma van meer dan 130 
acts is het bovendien een van de grootste Nederlandse 
festivals in zijn soort. Het zwaartepunt van de 
programmering ligt op muziek in alle genres. Daarnaast 
biedt het dans, theater, film, literatuur, kunst en 
wetenschap, voor jong en oud. Al sinds 1977.


