Taken beurzen vrijwilliger HVN
Beurzen vrijwilliger van de HVN is een leuke functie. Je zorgt er voor dat de HVN goed voor de dag komt op een
paar leuke oldtimer beurzen. Hieronder de belangrijkste taken van de beurzen vrijwilliger en een inschatting
van de tijd die het per jaar kost.
1.
Wat moet je kunnen?
Ervaring met evenementen is fijn, maar niet nodig. Het is niet moeilijk. Je moet een beetje kunnen plannen en
organiseren, en het leuk vinden om een dag op een beurs te staan. Er is een uitgewerkt draaiboek, zodat je
niet het wiel hoeft uit te vinden. Je hebt natuurlijk de vrijheid om er zelf wat van te maken!
2.

Wat zijn je taken?

2.1.
Aanmelden evenementen
Gedurende het jaar zijn er 3 evenementen waar we naar toe gaan:
✓
✓
✓

Olditmerbeurs Autotron Rosmalen, januari, 2 dagen
Oldtimer evenement Alphen aan den Rijn, september, 1 dag
Veteranentreffen, september, 1 dag

Wil je meer? Dat mag ook! Je meld de evenementen aan via de websites van de organisaties, samen met de
penningmeester die voor de betaling zorgt. Dit kost je per jaar ongeveer 5 minuten per evenement.
2.2.
Vrijwilligers voor standbemanning uitnodigen
Je nodigt ieder jaar de bestaande vrijwilligers uit. Hier is een bestandje van. Je levert een korte tekst als oproep
voor de nieuwsbrief. Een voorbeeld hiervan staat in een draaiboek. Het kost per keer ongeveer een kwartier.
2.3.
Beheer geldkistjes
De vereniging heeft een geldkistje voor de beurzen. De penningmeester zorgt dat er bij de Hondadag en de
drie andere beurzen voldoende wisselgeld klaar staat, door dit op tijd digitaal bij de bank te bestellen. Je helpt
de penningmeester hier op tijd aan te herinneren. Dat is een paar minuten werk met een telefoontje.
2.4.
Afspraak met Viertaktschuur en reserveren busje
De inventaris staat in De Viertaktschuur in Utrecht. Het ophalen van de spullen spreek je af met Kjell van de
Viertaktschuur. Voor het vervoer boek je een busje bij de lokale Volkswagen dealer, je eigen netwerk of elders.
Dat is een paar minuten werk met twee telefoontjes. Belangrijk is dat je het op tijd doet, anders duurt het
langer, busjes zijn vaak uitverkocht in de dagen voor het weekend.
2.5.
Het evenement
Je maakt een planning voor het evenement. Een standaard planning staat in het draaiboek. Op de dag zelf
moeten de spullen naar de beurs worden gebracht, de stand worden opgebouwd en bemand, en aan het eind
van de dag worden afgebroken en teruggebracht. Dat doe je niet allemaal zelf, maar je zorgt wel dat de taken
goed verdeeld zijn en dat iedereen weet wat hij moet doen.
Van alles wat er bij komt kijken, is een beschrijving in het draaiboek, maar het spreekt eigenlijk voor zich. Het
is niet moeilijk, maar wel leuk! Een beurs kost je een dag (Rosmalen 2), en mogelijk de dag er voor nog wat
regelwerk. Je bent in principe 4 dagen per jaar kwijt. Wil je een keer overslaan? Dan neemt iemand het van je
over, en doe jij alleen de voorbereiding. Er zijn altijd een paar bestuursleden om je te ondersteunen op de dag
zelf.
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3.
Wat bieden we je?
Een gezellig bestuursteam en de kans om nog meer van de HVN te maken! Natuurlijk word je er niet rijk van,
het blijft een vrijwilligersfunctie, maar het is erg mooi om de dertigjarige traditie van de HVN te helpen
voortzetten door te zorgen dat we zichtbaar zijn op beurzen. Uiteraard zijn er bepaalde voorrechten, zoals
crew T-Shirts!
4.
Hoe word ik beurzen vrijwilliger?
Stuur een mailtje naar voorzitter@hondavereniging.nl, of bel Robin op 06-1465-7317. Wil je eerst een keer
komen praten? Ook dan ben je welkom!
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