Invulformulier Gooikoorts 2017
__________________________________________________________
1. Persoonlijke gegevens individu of groep
Naam
voornaam
Straat en nummer
Postcode
Woonplaats
Emailadres
Telefoon/gsm
Geboortedatum
Shifts - kruis aan wat
past:
● ik wil individuele
shifts doen

● Ik wil shifts in
mijn ploeg
● maakt niet uit

T-shirt – kruis aan wat
past *


ik breng mijn Tshirt van vorig
jaar mee en krijg
hiervoor een
drankkaart van
€5



ik heb nog geen
T-shirt of ik heb
een nieuwe
maat nodig

Man S – M – L – XL - XXL
Vrouw S – M – L – XL – XXL

Man S – M – L – XL - XXL
Vrouw S – M – L – XL – XXL

Man S – M – L – XL - XXL
Vrouw S – M – L – XL – XXL

Man S – M – L – XL - XXL
Vrouw S – M – L – XL – XXL

*2016 was hét jaar van milieu en recyclage. Voor 2017 doen we daar nog een schepje bovenop. Iedereen die zijn T-shirt van vorig jaar hergebruikt, wordt
getrakteerd op een extra drankkaart ter waarde van €5. Nieuwe medewerker of nieuwe T-shirt nodig? Geef dan zeker uw bestelling door, zodat we de juiste
maat voor jou opzij kunnen leggen!

2. Takenkeuze :
Welke taken genieten jullie voorkeur? Voor meer uitleg, zie het document “Medewerkers op Gooikoorts: wie zijn ze, wat doen ze
en waarom?” Gelieve 3 keuzes op te geven en te nummeren volgens voorkeur, met 1 als favoriet.

Opbouw weekend 1 of 2
juli
Opbouw maandag 3 tot 7
juli
Indien opbouw, heb je
verstand van techniek of
elektriciteit?
Parking
Camping / 2e inkom

Barploeg
Artiestenvervoer

Artiestenloge/ controle
2e concerttent
Instrumentenvestiaire

Milieuploeg

Technische ploeg

Inkom
Eigen catering:
pannekoeken, ijs,
broodjes, fruit

Kinderanimatie
Afbraak 10, 11 en 12 juli

3. Shifts
Gelieve in de tabel aan te duiden wanneer jullie WEL kunnen werken door aankruisen of uren in te vullen. In het document
“Medewerkers op Gooikoorts: wie zijn ze, wat doen ze en waarom?” kan je zien volgens welke uren de shifts per post ingedeeld zijn.
OPBOUW
Zaterdag 1 juli 2017

AFBRAAK
Zondag-maandachtnacht 9/10 juli
vanaf 2u
Maandag 10 juli 2017
Dinsdag 11 juli 2017

Zondag 2 juli 2017
Maandag 3 juli 2017
Dinsdag 4 juli 2017
Woensdag 5 juli 2017
Donderdag 6 juli 2017
Vrijdag 7 juli 2017

Woensdag 12 juli 2017

FESTIVALWEEKEND

VRIJDAG
7 juli 2017
9u30 – 13u
13u – 16u30
16u30 – 20u
20u – 23u30
23u30 – 3u
3u – 5u (nachtshift)
5u – 7u (nachtshift)

ZATERDAG
8 juli 2017

ZONDAG
9 juli 2017

4. Nog enkele vragen:
● Heb je ervaring als medewerker op Gooikoorts. Zo ja: aan welke post?
● Zijn jullie bereid om meer dan 4 shifts te doen?
● Zijn jullie bereid om 2 shifts na mekaar te doen?
● Ben je bereid om in 1 van volgende werkgroepen te zitten:
● Promotie: verdelen flyers en affiches gedurende de maanden mei en juni. Sinds dit jaar is er een
werkgroep die zich bezighoudt met het plannen en verdelen van de evenementen waarop er geflyerd
wordt. Je kan ervoor kiezen deel uit te maken van deze werkgroep, of aanbieden om op 1 of enkele
evenementen te flyeren voor gooikoorts.
● Hulp voor andersvaliden tijdens het festival.
● Stand by ploeg tijdens festival voor allerlei opdrachten. Je zorgt ervoor dat je telefonisch bereikbaar
bent.
● Stand by technische ploeg: telefonisch bereikbaar voor technische problemen tijdens het weekend.

Bedankt voor je invulformulier! Je krijgt binnenkort meer info over je shiften!

