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Functieprofielen vrijwilligers 
 

 



 

 

 
 
 

Competitie 
Gedurende de Swim Cup 2018 gebeurt er van alles op en rondom 
het bad.   Het   competitieteam   is   verantwoordelijk   voor   alle 
wedstrijdgerelateerde werkzaamheden. Als vrijwilliger kun je 
bijvoorbeeld worden ingezet in de voorstart, bij de ceremonies, bij het 
ophangen en afhalen van de rugslagvlaggen, het vullen van emmers 
met water voor de zwemmers, het houden van toezicht, het begeleiden 
van de bakkendragers of het rondbrengen van de uitslagen. 

 
Vind jij het leuk om in het zwembad actief te zijn en de hectiek van 
het evenement van dichtbij te beleven? Ben je enthousiast en 
servicegericht en eventueel inzetbaar op verschillende onderdelen 
binnen competitie? Dan is dit zeker iets voor jou! 

 
 
 

 

Bakkendrager 
In de avond sessies van de Swim Cup 2018 vinden de finales plaats. 
Hierbij worden bakkendragers ingezet. Een bakkendrager zorgt 
ervoor dat een lege bak klaarstaat achter het startblok van een 
zwemmer zodat hij of zij daarin de spullen kwijt kan. Vervolgens 
neemt de bakkendrager de volle bak weer mee zodat de zwemmer 
na afloop hier zijn spullen weer kan pakken. 

 
 
 

Vind jij het leuk om dichtbij de zwemmers te zijn en wil je graag jouw 
steentje bijdragen? Word dan bakkendrager! 

 

 
 

Official 
 
 

Geen wedstrijd zonder officials die de 
tijdwaarneming verzorgen aan het bad. Niet 
alleen voor de Swim Cup, maar ook voor de 
Pieter Cup en Junior Swim Cup zijn officials 
benodigd die ervoor zorgen dat de juiste tijd 
wordt geregistreerd. 
 
Voor de Swim Cup dien je minimaal 
bevoegdheid 3 te bezitten en voor de Pieter Cup 
en/of Junior Swim Cup bevoegdheid 4.

 
 
 
 
 

Wil jij jouw expertise graag inzetten als official? Meld je dan aan!



 

 

 
 

Sport Information Desk 
De Sport Information Desk is dé plek waar 
alle informatie voor de zwemmers en hun 
begeleiders te vinden is. Het is tevens de 
plek waar vrijwilligers zich kunnen melden, 
waar lunch- en dinerbonnen worden 
verstrekt en waar accreditaties en kleding 
uit worden gegeven. 

 
Ben  jij  vriendelijk,  gastvrij,  servicegericht 
en vind jij het leuk om de zwemmers, 
begeleiders en vrijwilligers van informatie 
te voorzien? Dan is dit de plek voor jou! 

 
 

 

Accreditatie & Ticketing 
Alle bezoekers dienen in het bezit van een ticket te zijn wanneer zij de Swim Cup willen 
bezoeken.  Binnen de functie  ticketing kan je als kassamedewerker  aan  de  slag  of  als 
controleur/ scanner van de kaarten. 

 
Accreditaties  zijn  de  toegangspassen 
die mensen binnen de organisatie 
toegang verstrekken tot bepaalde 
gebieden. De accreditaties worden 
tijdens de Swim Cup uitgedeeld door de 
Sport Information Desk, hier zijn dus geen  
vrijwilligers  voor  nodig.  Wel zoeken  we  
mensen  die  in  de  weken voor het 
evenement tijd hebben om te helpen om 
alle passen klaar te maken. Ben  jij  
hiervoor  beschikbaar,  geef  dit dan even 
aan bij overige informatie in het 
aanmeldformulier. 

 
Vind jij het leuk om contact te hebben met mensen, ben je vriendelijk en gestructureerd? 
Kom dan dit team versterken! 

 

 
 
 

Verwijzer 
Als verwijzer ben je verspreid door het hele 
zwembad inzetbaar om alle gasten de juiste 
weg te wijzen. Je kunt bijvoorbeeld bij de 
tribunes van het bad het publiek de weg wijzen, 
de VIPs naar de juiste plekken sturen of er in de 
catacomben voor zorgen dat niemand komt 
waar hij of zij geen toegang heeft. Je houdt 
namens de organisatie ook een oogje in het zeil 
wat betreft veiligheid. 

 
Ben jij zorgvuldig, enthousiast en gastvrij en kun je ook streng doch rechtvaardig zijn als het 
nodig is? Dan is dit de plek voor jou!



 

 
 
 

Infra 
Rondom het zwembad loopt een flexteam rond die alle 
brandjes blust voor verschillende doelgroepen en vele 
hand- en spandiensten verricht. Hierbij kun je denken aan 
het regelen van verlengsnoeren en technische zaken, het 
verplaatsen van meubilair, enz. enz. Team infra is ook 
verantwoordelijk voor de op- en afbouw van het evenement. 

 
Ben jij handig, behulpzaam en fysiek in goede conditie? 
Dan  is dit een super plek voor jou! 

 
 
 
 
 
 

 

Hospitality 
Tijdens de Swim Cup verwelkomen we vele gasten, waaronder 
ook een aantal VIPs. Deze dienen zo goed mogelijk in de watten 
gelegd te worden. Vrijwilligers in dit team dragen zorg voor 
ontvangst en begeleiding van de VIPs richting de tribune. 
Gedurende het evenement worden daarnaast verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd welke in goede banen geleid 
moeten worden. Ook helpen vrijwilligers in dit team de 
cateringploeg en zorgen ze ervoor dat de vrijwilligerscatering 
soepel verloopt. 

 
Vind  jij  het  leuk  om  contact  te  leggen  met  mensen,  ben  je 
gastvrij en representatief? Dan is dit iets voor jou! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Minioren Cup en Arena Junior Swim Cup 
Traditiegetrouw vinden op de zaterdag en op de zondag de Minioren en Junior Swim Cup 
plaats. Vele kinderen doen dan hun uiterste best om toptijden te zwemmen en we hebben veel 
vrijwilligers nodig die alles rondom het bad in goede banen leiden. 

 

 
 

Vind jij het leuk om de kinderen een 
onvergetelijke dag te bezorgen? Geef je 
dan op! Je kunt ervoor kiezen om alleen 
vrijwilliger te worden bij de Minioren Cup 
en/of de Junior Swim Cup, maar je bent 
daarnaast  natuurlijk  ook  meer  dan 
welkom als vrijwilliger bij de Swim Cup. 


