Info voor Sfinksvrijwilligers - editie 2016

VRIJWILLIGEN OP SFINKS VAN A TOT Z
Het Sfinksfestival kan al jaren dankbaar rekenen op een trouwe Sfinkscrew die de
verantwoordelijkheid neemt voor een hoop taken! Vele restomedewerkers, koks, chauffeurs,
artiestenhosts, verantwoordelijken allerhande, campingmedewerkers,… keren elk jaar terug
om zijn / haar functie met kennis van zaken en een mooie dosis enthousiasme te vervullen.
Hieronder vind je meer informatie over de taken waarbij de crew jouw engagement nog kan
gebruiken!

PRAKTISCH
● Vanaf 16 jaar ben je welkom in het vrijwilligersteam.
● Bij je inschrijving vragen we je een aantal voorkeuren op te geven. Hier wordt zoveel
mogelijk rekening mee gehouden. Wanneer je eerste keuze niet meer vrij is, houden we
rekening met je tweede keuze. In geval deze ook volzet is, nemen we contact met je op.

● Om een sterk team te kunnen bouwen, houdt een standaard vrijwilligersengagement
minstens 2 shiften van gemiddeld 4u in.

● Elk team van vrijwilligers staat onder de directe coördinatie van één of meer
verantwoordelijken. Verantwoordelijken nemen deel aan informatiemomenten om de
planning en uitwerking van het festival in goedebanen te leiden.
Draai je al jaren mee als vrijwilliger en denk je eraan om een trapje hogerop te klimmen?
Meld je aan als verantwoordelijke via medewerkers@sfinks.be! Je werkt met mensen die de

knepen van het vak goed kennen en bent bereid om het grootste deel van het festival achter
de coulissen te staan.

● Sfinks verzekert arbeidsongevallen van vrijwilligers en hun burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor schadegevallen aan derden.

● Ben je uitkeringsgerechtigd of bruggepensioneerd? Geef ons een seintje en we
bezorgen je de nodige papieren, zodat je geen problemen krijgt met je uitkeringen.

HOE BEDANKEN WE VOOR JE INZET?
Jouw inzet is van onmisbare waarde en daarom smukken we jouw festivalervaring graag op
met extra voordelen!
•
•
•
•
•
•
•

Toegang tot onze Sfinks-BACKSTAGEBAR
Een vrijwilligers-only Sfinks T-shirt
Een drankbonnetje per gewerkt uur
Een eetbon voor een welverdiende maaltijd op de gewerkte dag
Gratis kamperen op onze extra gezellige medewerkerscamping
Gratis bewaakte fietsstalling
Een uitnodiging voor het spetterende bedankingsfeest!

TAKEN OP SFINKS MIXED 2016
VOOR HET FESTIVAL
PROMOTIE #Laatvanjehoren
Geef Sfinks Mixed 2016 een gezicht door affiches te hangen en flyers te verspreiden op
concerten, fuiven, evenementen, festivals en andere door jullie gekozen
Hot Spots!

OPBOUW #Helegrotelegoblokjes
Kom mee het Boechouts weideland ombouwen tot een sfeervol festivalpark! Minstens 4
dagen van 9u tot 17u help je met licht en/of zwaar werk, van tenten opzetten tot
elektriciteit aansluiten. Ben je eerder creatief? Kom ons dan helpen met het schilderen van
de borden, het decoreren van de tenten,…Ter ondersteuning voorziet opbouwkok Wim de hele
ploeg elke dag van stevige, welverdiende werkmanskost!

TIJDENS HET FESTIVAL
HORECA
Bars #Watzullenzedrinken?
Verfris Sfinksgangers met een goed glas wijn of een hartverwarmende muntthee aan de
Bar Méditerranee, Mixed lekkers aan de Cocktailbar of het klassieke pintje elders op het
terrein! #Watzullenzedrinken?

Resto #Sfinksliefdegaatdoordemaag
Een aantal verenigingen bundelen de krachten om naar lieve lust broodjes, pannenkoeken,
exotische wokgerechten en andere hongerstillers te voorzien. Kom hen versterken door
populaire pita te bakken of een enthousiast afwasteam te vormen!

WELKOM OP SFINKS #Groteglimlach
Heet de Sfinksbezoekers welkom aan de inkom. Zet de sfeer, controleer even de bandjes
en informeer mensen over verboden glas, blikjes,… op het terrein. Aan de infobalie maak je
hen wegwijs op en naast het terrein en verkoop leuke SFINKShebbedingen! Het
Sfinkspubliek houdt ook van eten en drinken. Bezit jij een vlotte telknobbel om de
bonnenverkoop in goede banen te leiden? Zonder vrijwilligers tot slot, geen Sfinks. Kom het
hart van het festival een warm onthaal, een T-shirt, een bandje,… en een bedankje geven!

MARKT #Grandbazaar
Onze marktkramers uit alle hoeken van de wereld vormen een vaste waarde op Sfinks.
Deze mensen kunnen wel wat ondersteuning gebruiken bij het opzetten van kramen en
allerlei andere vragen. Help de Sfinksverantwoordelijke om het deze mensen naar hun zin
te maken.

ARTIESTEN/BACKSTAGE #Optijdophetpodium
Kom er mee voor zorgen dat ons entertainment het ook naast het podium naar de zin heeft.
Zorg voor de welkome sfeer in de loges (zaterdag en zondag) of zorg dat de hongerige,
muzikale magen verwend worden bij de catering.

KIDZ #Pop-uppretpark
Bezorg ook de kleine Sfinksers mee een spetterend festival! Zorg voor (veilige) animo
bij de springkastelen, grimeer blije gezichten of bedien hen net als grote mensen aan de
Kidz Bar.

GREEN GUERRILLA #Houhetproper
Een verbeterd afvalbeleid moet er mee voor zorgen dat jong en oud ook dit jaar weer
kunnen genieten binnen een sfeervol, duurzaam kader. Kom ons publiek ondersteunen bij
het sorteren, hou vuilnisbakken en zakken in het oog en sta het Restoteam bij met afruimen.
Je krijgt een ALL AREA-bandje om ook daar alles op orde te houden. Het milieu is u
dankbaar!

AFBRAAK #Delaatsteloodjes
Verleng je festivalervaring nog even en help Sfinks terug omtoveren tot Boechouts
weiland. Opbouwkok Wim wordt omgetoverd tot een afbraakkok en is er ook nu weer bij om
de hongerigen te voeden!

