
VRIJWILLIGER bij het 3 Oever Festival op 18, 19 en 20 september 2020 

  

Vooraf: doordat het festivalterrein door de Rijn, Waal en Pannerdensch Kanaal wordt verdeeld 

hebben we het vaak over de Zuidoever (gemeente Berg en Dal) , de Oostoever (gemeente Zevenaar) 

en de Westoever (gemeente Lingewaard).  Veel vrijwilligersactiviteiten zullen per oever worden 

ingedeeld, sommige zijn ook ‘oever-overschrijdend’.   

  

Op voorhand is lastig aan te geven hoeveel tijd we van je vragen. Hangt van veel factoren af. Daarom 

is het goed zelf ook aan te geven hoeveel tijd je wílt investeren. De tijden tijdens het festival zijn 

globaal: Vrijdag overdag vooral de 3 Oever Open Atelier Route, ’s avonds muziek. Zaterdag van ca. 

10.00 – 23.00 uur en zondag van ca. 10.00 – 18.00 uur.  

 Iedereen, ongeacht leeftijd, is welkom om vrijwilliger te worden.   

Ben je gek op klussen? Voorafgaand aan het Festival werk je in de professionele timmerwerkplaats 

van de Piramide aan de Waal in Gendt aan de informatie-redoutes, wegwijzers, reclameborden en 

wat er nog meer nodig is.  We plannen een aantal dagdelen in augustus en september om samen aan 

de slag te gaan. Data in gezamenlijk overleg in augustus en september. 

  

Promotieteam: Voorafgaand aan het evenement help je mee met de promotie van het 3 Oever 

Festival, denk hierbij aan: folders/ flyers uitdelen in de regio (bij campings, bibliotheken, horeca etc.) 

en posters ophangen bij winkels en horeca.  Augustus en september. 

  

Bel-team: In de voorbereiding op het Festival moet veel afgesproken en gecontroleerd worden. 

Nabellen is daar een belangrijk onderdeel van. Als je het leuk vindt om veel mensen te spreken en 

enthousiast te maken dan is dit een mooie functie. Augustus en september.  

  

Onderzoeksteam: Waar zijn de parkeerplaatsen in het gebied, hoe zit het ook alweer met het 

openbaar vervoer? Veel informatie is beschikbaar, maar moet samengebundeld worden zodat het 

tijdens het festival beschikbaar is.  Juli, augustus en september.  

  

Op – en afbouw team: De op- en afbouw ploeg zorgt ervoor dat het 3 Oever Festival in een prachtige 

staat wordt neergezet. Denk hierbij aan: tenten opzetten, podiums opzetten, route bordjes 

ophangen. Afhankelijk van je voorkeur kan je ook gemakkelijk meehelpen met alles wat te maken 

heeft met de decoratie van het festival.  15-20 september. 

  

Sociale media: Heb je handigheid in YouTube, zou je een 3OeverFestivalkanaal kunnen opzetten en 

bijhouden?  Sociale Media bedieners Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat: alles kan worden 

ingezet om het 3 Oever Festival te laten leven voor de mensen die er (nog) niet bij zijn. Maar er moet 

natuurlijk wel geschreven, gelivestreamd en gefotografeerd worden. 

 



Tijdens het festival, 18, 19 en 20 september. 

  

Gastheer/vrouw: Bij elke Pleisterplaats (Gendt, Millingen aan de Rijn en Herwen) hebben we een 

Informatieredoute. Hier vertel je, als informatieverstrekker, de bezoekers wat ze kunnen doen en 

wijs je hen de weg. Je onderhoudt contact met B&B’s en hotels en weet het festival te promoten.  

  

Oever Coördinator: Een stressbestendige spin-in-het-web, die makkelijk overzicht kan bewaren en in 

kan (laten) springen waar het nodig is, onontbeerlijk op elk van de oevers.  

  

Locatie manager: Als locatie manager zorg je ervoor dat de artiesten (muziek, dans of theater) iets 

moois kunnen neerzetten en dat de bezoekers kunnen genieten. Wat je moet doen hangt een beetje 

af van de locatie, maar je bent in ieder geval het gezicht van het Festival op die plek.  

  

Horeca-team: Een paar festivallocaties hebben normaal geen horeca-functie. Hier willen we wel de 

bezoekers koffie, thee en frisdranken aanbieden. Ben je gastvrij en inventief?   

  

Runner: Er kan van alles gebeuren tijdens het Festival, hou jij ervan om flexibele werkzaamheden te 

doen? Meld je dan aan als runner!   

  

Kinderteam: Op verschillende locaties vinden activiteiten plaats met kinderen. Vind je het leuk hierbij 

te helpen?  

  

Verkeersteam: Bij een aantal grote P+F (Parkeer en (laad je) Fiets (af)) – terreinen ben je een eerste 

festivalaanspreekpunt en verdeler van de fietsverkeersstromen.   

  

Promotieteam: Tijdens het evenement ben je het visitekaartje van het festival! Deel je flyers en 

programmaboekjes uit aan de bezoekers en toevallige passanten. Vertel je de bezoeker wat er 

allemaal te doen is. En loop je overal met een glimlach rond om mensen enthousiast te maken over   

het 3 Oever Festival.  

  

Fotograaf/videograaf: Maak je mooie artiestenfoto’s en kun je goed de sfeer vastleggen, dan is dit je 

plek. Materiaal zal worden gebruikt voor de aftermovie en voor publiciteitsmateriaal voor komende 

festivals.   

  

 

 Locatiemanagers: Op het festivalterrein ben jij de spin in het web.   



  

Wat bieden wij?  Het 3 Oever Festivalvrijwilligers T-shirt toegang tot veel optredens (als het past in je 

shift)  Gratis leenfiets, overnachting op vrijwilligerscamping Waalstrand (Gendt)  goed eten tijdens 

het festival  en een onkostenvergoeding voor het reizen. En natuurlijk een mooie festivalervaring 

voor op je CV!   

We verwachten van je dat je vriendelijk en stressbestendig bent, positief, flexibel, enthousiast en 

representatief. Je kunt In ieder geval een aantal dagdelen kunt helpen.  

Wordt vrijwilliger op het supergezellige Oerolfestival van het Oosten! 


