
Vrijwilligersfuncties Summer Breek 2018  

Opbouw en afbouw 

Voordat het festival begint zijn er al vrijwilligers nodig die helpen met het 

opbouwen van het festival. Zo worden bijvoorbeeld de podia in elkaar gezet, 

de bankjes neergezet en de barren op hun plek gezet. Na het festival moet dat 

weer allemaal het terrein af. We hebben dus echte bikkels nodig. 

Er wordt hard gewerkt en het is reuze gezellig. Als je wilt helpen met de op- en 

afbouw, maar niet tijdens het festival zelf, dan krijg je van ons natuurlijk een 

beloning, evenredig met hoeveel je kunt komen helpen met de opbouw en afbouw. 

De opbouw is woensdagmiddag een dagdeel, donderdag van 10 uur tot 17 uur en vrijdagochtend en 

begin van de middag, zodat alles klaar is voordat het festival van start gaat.  

De afbouw is op zondag 23 juli van 10 uur tot 17 uur. Daarna gaan we met z’n allen nazitten met een 

borrel en wat te eten.  

Bardienst 

Als je achter de bar staat, tap je het bier, schenk je fris en wijn in en reken je met de festivalgangers 

af, die met munten betalen. Het is fijn als je al enige barervaring hebt.  

Een bardienst duurt zo’n 4,5 uur. 

Dagkassa 

Als je bij één van de dagkassa’s zit, ben jij het eerste Summer Breek gezicht dat de mensen zien. Bij 

jou komen ze een festivalbandje kopen, of komen ze hun eerder gekochte kaartjes inwisselen voor 

een bandje. Je bent een gastheer/ gastvrouw van het festival. Jij bent dan ook het eerste vraagbaak 

dat de festivalgangers tegenkomen. Het is dus belangrijk dat je secuur werkt en dat je de sfeer er al 

een beetje in brengt. Je zit hier met z’n tweetjes, dus er is altijd gezelschap. 

Een dienst duurt zo’n 4 uur.  

Muntenkassa 

Hier komen mensen munten kopen zodat ze op het festival eten en drinken kunnen halen. Het is 

belangrijk dat je secuur werkt. Je zit hier met z’n tweetjes, het is er vaak erg gezellig.  

Een dienst duurt zo’n 4 uur. 

 

Afwas 

Dit jaar wil Summer Breek een afvalvrij festival zijn. Dit betekent dat mensen hun eten krijgen op 

echte borden, die natuurlijk weer afgewassen moeten worden. Er zal een ludieke afwas-straat 

ingericht worden. Het zal verre van saai afwassen worden. Je zal onderdeel zijn van de catering en 

van het festival. Het is daarom ook een pré als je al een beetje ervaring hebt met horeca, maar het is 

niet noodzakelijk. Daarnaast zal je ook af en toe rondlopen om af te wassen borden van tafels te 

halen en om het een beetje netjes te maken.  

Een dienst duurt 4 uur.  

Vrijwilligersverzorging 

De vrijwilligers hebben graag voor, tijdens en/ of na hun dienst iets te eten en te drinken. Dit kunnen 

ze halen in de vrijwilligerstent waar de vrijwilligersverzorging broodjes smeert, koffie en thee zet en 

de tent een beetje netjes houdt.  

De dienst van vrijdag is 4 uur en de dienst van zaterdag zo’n 8 a 9 uur.  

Je bent er dus een hele poos, maar je bent met z’n tweetjes, dus je kunt afwisselend even weg, een 

bandje of voorstelling bekijken.  



Stagehand 

Een stagehand zorgt er voor dat de bands en artiesten op tijd op het podium staan. Je helpt  met het 

uitladen van de bandbus, klaar zetten én leeghalen van het podium. Tussen de bands door is er tijd 

om even bij te komen en naar de bands te luisteren.  

Een dienst duurt 5 a 6 uur.  

Assistent terreincoördinator  

Je zorgt er samen met de terreincoördinatoren voor dat alles vlekkeloos verloopt en je lost 

problemen op, mochten die zich voordoen. Ook zorg je ervoor dat het terrein netjes blijft, dat de 

vuilnisbakken niet te vol raken etc. Het helpt als je stressbestendig bent en van afwisselend werk 

houdt. Je werkt nauw samen met de organisatie, maar je hebt er geen moeite mee om zelfstandig 

aan de slag te gaan.  

Een dienst duurt 7 uur.  

 

 


