
Wat houdt het werk in? 
Als lid van de vrijwilligerscommissie help je mee met het onderhouden en uitbreiden van ons 
vrijwilligersbestand.  Dit doe je door o.a. zelfstandig op zoek te gaan naar (Oosterhoutse) ondernemers/
verenigingen/andere initiatieven die graag ons Parkfeest met handjes willen ondersteunen. Daarnaast  
verwachten wij van jou dat je creatief met ons, jouw commissie dus, meedenkt. Daarnaast ben jij 
verantwoordelijk voor de planning van een bepaalde discipline binnen het Parkfeest, dat kan zijn opbouw, 
Horeca of een andere commissie zoals Programma Commissie of Bewaking & Beveiliging. 
Dus kort door de bocht dit is wat wij van jou verwachten: 
• Meedenken over hoe we nieuwe vrijwilligers kunnen aanwerven; 
• Je onderhoudt contact met jouw aanspreekpunt binnen een bepaalde discipline; 
• Jij zorgt ervoor dat de planning van jouw discipline tijdig wordt aangeleverd
 en wordt verwerkt in onze planningstool; 
• Tijdens het Parkfeest ben je ook aanwezig om een aantal uur als aanspreekpunt te fungeren
 voor jouw vrijwilligers. Je mag ook zeker een dienst bij een andere commissie draaien,
 bijvoorbeeld een bar of kassa dienst. 
• Affiniteit met WordPress, MailChimp en/of Facebook is geen must, maar wel heel erg mooi meegenomen. 

De tijdsinvestering is naar schatting gemiddeld 4 uur per maand vanaf de start in september met een 
piekmoment in de 3 maanden vlak voor het Parkfeest zelf.  Wij vergaderen vanaf 6 maanden voor het 
Parkfeest gemiddeld 1 avond per maand, maar hebben in de tussentijdse dagen/weken regelmatig contact 
over de voortgang van de vrijwilligersplanningen. Je bent vrij om jouw planningswerkzaamheden overdag of 
in de avonduren in te plannen. 
 
Wat verwachten wij verder van jou? 
• Heel veel enthousiasme en plezier 
• Een netwerker en teamplayer die ook zelfstandig kan werken 
• Een paar uurtjes tijd per maand (en naar aanloop van het Parkfeest is dat ietsjes meer) 
• En gewoon, dat wij op jou kunnen rekenen 
 
Dat mag jij van ons verwachten 
• Veel gezelligheid, lol en plezier 
• Gratis toegang tot het leukste evenement van Oosterhout 
• Een vrijwilligersshirt en een vrijwilligersfeest 
• En uiteraard, zoals bij een echte baan, doorgroeimogelijkheden! 
 
Ben jij de versterking die wij zoeken?   
Dus ben jij die enthousiaste teamplayer die zich wil inzetten voor de organisatie van ons Parkfeest en zich 
daarmee tegelijkertijd wil inzetten voor de ondersteuning van goede doelen! Stuur dan nu een mailtje naar 
vrijwilligers@parkfeest.nl onder vermelding van Vacature Vrijwilligerscommissie. 

VACATURE ALERT!
Sinds de eerste editie in 1997 is het Parkfeest niet meer weg te denken van de Oosterhoutse 
evenementenkalender.  Anouk, Bløf, Racoon, UB40, Snelle, Kraantje Pappie, Krezip, Waylon, Maan en 
vele andere artiesten en straattheater hebben in al die jaren opgetreden tijdens ons 3daagse festival, 
wat jaarlijks plaatsvindt in het eerste weekend na Pinksteren in het Slotpark.  
 
Ons sfeervolle en gezellige festival, volledig georganiseerd door vrijwilligers, draagt ook haar steentje bij aan 
sociaal- en cultureel maatschappelijke doelen in en rondom Oosterhout. Uit de winst deelde het Parkfeest 
inmiddels ruim €600.000 uit aan de Mienushal, bouwhal voor carnavalswagens, en vele ander goede doelen.  
Maar dit alles is niet mogelijk zonder onze vrijwilligers! 
En daarom zijn wij op zoek naar jou! 

Ter versterking van onze vrijwilligerscommissie
zoeken wij enthousiaste en gemotiveerde

vrijwilligers m/v


