
Engagementsverklaring Zomerfestivals Tumbadorianen VZW 
 

Ondergetekende verklaart vrijwilligerswerk te verrichten tijdens volgende 
zomerfestivals in het jaar 2020: 

o Graspop op 18, 19, 20 en 21 juni 
o Werchter Boutique op 20 juni 
o TW Classic op 21 juni 
o Pulptuur op 28 juni 
o Rock Werchter op 1, 2, 3, 4, 5 en 6 juli 
o Tomorrowland op 17, 18 en 19 juli 
o Tomorrowland op 24, 25 en 26 juli 
o Suikerrock op 30, 31 juli en 1, 2 augustus 
o Pukkelpop van 20, 21, 22 en 23 augustus 

en kennis genomen te hebben van de volgende afspraken, geldig tijdens het ganse 
festival (elke afspraak aanvinken na deze gelezen te hebben). 

 

o De vrijwilliger zal zich beperken tot de hem/haar opgedragen taak. 
o De vrijwilliger dient bij melding van een ongeval, brand, gewonde, … zo 

nauwkeurig mogelijk de plaats door te geven van het incident aan de bevoegde 
instanties. 

o De vrijwilliger onthoudt zich van alcoholische dranken en drugs tijdens de 
shiften. Ook na de shiften wordt alcohol in beperkte mate genuttigd, de 
vrijwilliger blijft steeds het uithangbord van Tumbadorianen VZW. 

o De vrijwilliger die in zijn vrije tijd alcohol nuttigt, heeft NOOIT het t-shirt aan 
van de organisatie op dat moment. Zo kan er nooit discussie zijn over het al dan 
niet in functie zijn tijdens het nuttigen van de alcohol. 

o De vrijwilliger draagt steeds zijn/haar t-shirt tijdens het uitvoeren van 
zijn/haar werkshift, ook al is het zonnig weer. 

o De vrijwilliger draagt steeds gesloten schoenen tijdens zijn/haar werkshift, ook 
al is het zonnig weer. 

o De vrijwilliger draagt steeds het fluo hesje als dit verwacht wordt. 
o De vrijwilliger zal zich als dienstverlener opstellen. Vriendelijk, correct 

taalgebruik, voorkomen van incidenten. 
o De vrijwilliger onthoudt zich van enige vorm van agressie. 

  



o De vrijwilliger zal alle veiligheidsvoorschriften naleven. 
o De vrijwilliger stemt in met de scanning op het festivalterrein op de plaatsen 

waar de organisatie scanning voorzien heeft. 
o De vrijwilliger zal steeds de juiste in- en uitgangen van de gecontroleerde 

afgesloten zones gebruiken en zich houden aan de voorgeschreven scancontrole. 
o De vrijwilliger zal op de medewerkerscamping (als die aanwezig is) de gegeven 

onderrichtingen naleven. De camping is immers een rustplaats. 
o De vrijwilliger zal de instructies op de medewerkersparking opvolgen. 
o De vrijwilliger verklaart zich akkoord dat zijn/haar gegevens kunnen bezorgd 

worden aan overheidsdiensten die hierom vragen in het kader van hun 
werkzaamheden.  

o De vrijwilligers die van de organisatie een draagbare radio ontvangen, zijn 
hiervoor verantwoordelijk en zullen nauwgezet de instructies volgen. Zij moeten 
bij verlies de eventuele kosten vergoeden. 

o Walkie-talkies dienen enkel gebruikt te worden voor functiegebonden vragen. De 
GSM van Tumbadorianen VZW wordt gebruikt voor alle andere vragen. Gelieve 
geen persoonlijke GSMnummers van de verantwoordelijken te gebruiken tijdens 
de festivals, enkel de Tumbadorianen VZW-GSM. 

o De vrijwilliger verwittigt bij vaststelling van vandalisme door eender wie 
onmiddellijk de verantwoordelijke van Tumbadorianen VZW die op dat moment in 
dienst is.  

o De vrijwilliger dient in geval van het hebben van een ongeval of ziekte, van 
eender welke aard ook, de verantwoordelijke van Tumbadorianen VZW steeds op 
de hoogte te brengen. Door hem/haar wordt dan steeds alles genoteerd. 

o De vrijwilliger verwittigt STEEDS de verantwoordelijke van Tumbadorianen 
VZW als hij/zij zijn/haar post om onverwachte redenen verlaat. 

o De vrijwilliger is akkoord dat hijzelf/zijzelf vrijwillig komt werken voor 
Tumbadorianen VZW en als dusdanig niet betaald wordt. De vergoeding wordt 
volledig ten voordele van Tumbadorianen VZW gestort.  
 
 
 
Voor akkoord, 

                  Naam        Handtekening 

 

__________________________   ___________________________ 


