
Vacature

Toegangs-
controle 
toiletten

Wil jij wat bijverdienen en van goede muziek 
genieten? Zomerparkfeest zoekt vrijwilligers 
(individuele personen of verenigingen) die 
tijdens het evenement de toegangscontrole 
van de wc’s voor hun rekening willen nemen.

Geen paniek, je hoeft geen wc’s te schrobben!
 
Wat houdt het dan wel in?
Simpel! Je checkt of de mensen een bandje 
hebben voor de toiletten en zorgt dat er geen 
opstoppingen ontstaan bij de in- en uitgang 
van de toiletten, zodat het allemaal soepel 
doorloopt. Indien ze geen toiletbandje hebben, 
kunnen ze dit bij jou aanschaffen. Ook heel 
belangrijk: lollies uitdelen! Je wordt met twee 
personen op een plek ingedeeld en er komen 
altijd genoeg mensen langs, plús muziek op de 
achtergrond. Klinkt best goed, toch?

Profielschets
We zoeken individuele vrijwilligers of teams 
van 2-4 personen, die in duo’s bij de 
toegangscontrole worden geplaatst.

Werkdagen- en uren
• Dagen: donderdag (25/8), vrijdag (26/8), 

zaterdag (27/8), zondag (28/8)
• Aantal uur: 4 – 8 uur per shift. Sstarttijd en 

eindtijd zijn afhankelijk van de planning, 
maar zullen in ieder geval gedurende de 
openingstijden van Zomerparkfeest zijn.

Wat krijg je ervoor terug?
• Verenigingen krijgen 6,50 euro per persoon 

per uur voor de verenigingskas.
• Vrijwilligers krijgen 5 consumpties per dag
• Een te gek vrijwilligersfeest dat je niet wilt 

missen!

Ben je enthousiast geworden?
Is deze functie je/jullie op het lijf geschreven? 
Stuur dan voor vrijdag 9 juli een e-mail naar 
vrijwilligers@zomerparkfeest.nl.

Zomerparkfeest is een gratis toegankelijk, 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 zijn er voorstellingen 
op het gebied van dans, theater, mode, film, literatuur, 
kunst en wetenschap. Zomerparkfeest is een zomerse 
cultuurcocktail van formaat die Venlo op de kaart zet. Al sinds 
1977. Het festival wordt volledig gerund door vrijwilligers.


