
 

Vrijwilligersfuncties Oerol 2019 

 

Er zijn verschillende vrijwilligersfuncties waar je je voorkeur aan kunt geven. Er zijn functies 

waarmee je in aanraking komt met publiek, zoals achter de bar staan of de kaartcontrole bij 

voorstellingen. Ook backstage zijn er taken, zoals het voorbereiden van medewerkerscatering 

(daar maak je gauw vrienden mee) of de op- en afbouw van het festival.  

 

Lees alle functieomschrijvingen goed door en bedenk welk team je voorkeur heeft voordat 

je het aanmeldformulier invult.    

  

NB: de op- en afbouw van het festival kun je combineren met een andere functie tijdens de 

festivalperiode van 14 t/m 23 juni. Tijdens de festivalperiode is het niet mogelijk om functies te 

combineren. Houd je van afwisseling? Kijk dan of het Varia-team iets voor je is. 

 

Functies achter de schermen van het festival (backstage) 

 

Functie: Opbouw | maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni 

  De opbouwperiode is een gezellige tijd met een klein hecht team waarbij je meewerkt 

aan de sfeer van het festival en je ziet het festival vanaf het allereerste begin ontstaan.   

  Als opbouwer help je mee om het festival op te bouwen en aan te kleden. Onder 

begeleiding van je locatiemanager en theatergroepen worden tenten en tribunes gebouwd, 

kabels getrokken, spullen gesjouwd. Maar ook zonder mega spierballen kun je je tijdens de 

opbouw nuttig maken met het schilderen van borden, aankleding voor decors maken, 

ondersteunen bij de catering voor crew & vrijwilligers, etc. 

 

Functie: Afbouw | zondag 23 juni t/m woensdag 26 juni 

  Na afloop van het festival bouw je samen met jouw team de festivalterreinen en  

theaterlocaties in 4 dagen af. Zo laten we het eiland weer net zo schoon achter als dat we het 

aangetroffen hebben. Je werkt voornamelijk buiten en gaat het hele eiland over. Je werkt in 

een klein hecht team om ervoor te zorgen dat ook de afronding van Oerol soepel en gezellig 

verloopt. Voor alle afbouwers wordt er een heerlijke BBQ georganiseerd! 

 

LET OP: het is ook mogelijk om je alleen voor de afbouwperiode op te geven. We 

verwachten dat je daarvoor de gehele afbouwperiode aanwezig bent. Je kunt al op vrijdag 21 

juni naar Oerol komen en vanaf dan ook gebruikmaken van je campingplaats. Dat betekent 

dat je nog een paar daagjes festival kunt meepakken. Mooi toch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Functie: Pers- en Artiestenbalie & Office Management | zondag 9 juni – zondag 23 juni   

  Enkele dagen voor het festival opent de PA-balie. Deze bevindt zich op het Oerol-

kantoor, het kloppend hart van de Oerol-organisatie. Pers en artiesten melden zich hier en 

ontvangen alle benodigde informatie. Naast het bemannen van de balie ondersteun je de 

kantoormedewerkers bij allerhande werkzaamheden. Je werkt nauw samen met de 

medewerkers van kantoor en onze festivalgasten. 

  Ben jij gastvrij, nauwkeurig, vriendelijk en enthousiast? Ken je het festival en het eiland 

Terschelling van haver tot gort, en spreek je goed Engels (andere talen zijn helemaal mooi 

meegenomen)? Kun je tegen een beetje stress? Dan zit je hier goed. 

LET OP: om je de functie goed eigen te maken vragen we minimaal 7 dagen beschikbaarheid. 

 

 

Functie: Vrijwilligersbalie | zondag 9 juni – vrijdag 21 juni 

  De vrijwilligersbalie is dé plek waar alle vrijwilligers langskomen voor ze aan hun 

werkzaamheden beginnen. Je bent op deze plek dus het eerste fysieke aanspreekpunt voor 

vrijwilligers! Het is een hele sociale functie waarbij je zowel veel contact hebt met de 

vrijwilligers en afstemt met de vrijwilligerscoördinatie.  

  Je maakt de administratie rond vrijwilligers in orde (contracten tekenen, 

identiteitscontrole, etc.). Vervolgens voorzie je vrijwilligers van de nodige informatie en de 

juiste spullen (medewerkersbandje, het shirt, etc.).  

LET OP: om je de functie goed eigen te maken vragen we minimaal 7 dagen beschikbaarheid. 

 

 

Functie: Chauffeurs | maandag 10 juni – woensdag 26 juni 

Tijdens de festivalperiode worden grote hoeveelheden mensen en spullen vervoerd. 

Als chauffeur zorg je ervoor dat iedereen en alles op het juiste moment op de juiste plek terecht 

komt. Het is belangrijk dat je Terschelling goed kent: van Arjen’s Dune tot aan 

Doodemanskisten, en van het Meertje van Hee tot het Hoornse bos. Omdat je ook veel spullen 

in- en uitlaadt (denk aan instrumenten, koffers e.a. materialen) is het belangrijk dat je goed en 

zorgvuldig kunt tillen/sjouwen. Als chauffeur zie je het hele eiland ziet en ontmoet je veel 

mensen. Daarnaast ben je vaak het eerste contact op het eiland voor onze gasten: we zoeken 

dus gastvrije, vriendelijke en vrolijke chauffeurs! 

LET OP: Voor deze functie dien je minimaal 3 jaar je rijbewijs te hebben en, nodeloos te 

zeggen, goed te kunnen rijden! Een beschikbaarheid van 7 dagen of meer is een pré. 

  



 
Functies aan de voorkant van het festival (in contact met publiek) 

 

Functie: Variateam | vrijdag 14 juni – zondag 23 juni 

  Als Varia-vrijwilliger kom je een grote diversiteit aan taken tegen. Het ene moment 

ontvang je publiek bij voorstellingen, even later zorg je ervoor dat een Pop-up performance 

niet gehinderd wordt door fietsers en auto’s. Je hoort pas een dag van tevoren van je 

subcoördinator wat je precies waar en hoe laat gaat doen en met wie. Houd je van afwisseling 

en vind je het leuk om zo een kijkje achter de schermen van Oerol te krijgen? Kies het 

Variateam! Extra gratis bonus: na publieksbegeleiding van sommige voorstellingen mag je de 

voorstelling tijdens of na je dienst zelfs bekijken! 

 

Functie: Team Westerkeyn & Team De Betonning (vr 14 juni – zo 23 juni) 

  De Westerkeyn en De Betonning zijn gezellige en levendige festivallocaties. Bezoekers 

komen hier graag samen. In het hechte terreinteam zorg je dat het festivalterrein er netjes 

uitziet en dat alle bezoekers zich welkom voelen. Je heet bezoekers welkom op het terrein en 

checkt of zij een festivalbandje hebben (zonder festivalbandje immers geen toegang tot het 

terrein), zorg je ervoor dat bezoekers hun fiets goed parkeren en assisteer je bij allerhande 

klussen. Ben je sociaal, gezellig en vind je het leuk om je zo’n festivalterrein helemaal eigen 

te maken? Vind je het niet erg om dezelfde werkzaamheden vaker uit te voeren? Dan is dit 

echt iets voor jou.  

 

Functies Horeca | donderdag 13 juni – zondag 23 juni (variërend per locatie) 

  Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kun je op Oerol lekker eten en drinken. Er zijn 

veel verschillende bars en eetgelegenheden op de festivalterreinen, die allemaal goed bezocht 

worden. Met jouw vaste horecateam voorzie je alle gasten, artiesten en medewerkers vlot van 

hun natje en hun droogje. Je zorgt dat alle glazen weer okselfris bij de bar beland, dat overal 

genoeg voorraad is en dat de keuken bijvoorbeeld goed draait.  

 

LET OP: voor horeca-functies is horeca-ervaring een pré. De functieomschrijvingen voor 

horeca verschillen. Ze staan hieronder op een rij. Op het aanmeldformulier geef je je voorkeur 

aan voor specifieke horeca-functies.  

NB: voor alle bar-teams dien je in verband met het schenken van alcohol minimaal 18 jaar oud 

zijn.  

 

1. Bar (Horecateam) 

  Op de Westerkeyn en de Betonning staan meerdere bars waar bezoekers hun drankjes 

kunnen kopen. Ben jij de horecatijger die we zoeken? Tijdens het festival krijg je een speciale 

tapcursus en informatie over wat er geschonken wordt. Bij de Speciaalbierenbar en de Wijnbar 

kun je als fijnproever terecht. Achter de bar barst het feest pas echt los: je krijgt de activiteiten 

op het festivalterrein goed mee.  

  Backstage vind je het Oerol Café. Deze ruimte is speciaal ingericht voor vrijwilligers, 

medewerkers en artiesten. Als je voorkeur hebt voor een bepaalde bar, geef dit dan aan bij je 

aanmelding.  

 

 

 



 
2. Food (Horecateam) 

  Er zijn vier locaties waar je kunt assisteren bij het bereiden en serveren van zowel eten 

als drinken. Vind je het leuk om een heleboel mensen gelukkig te maken met een heerlijke 

maaltijd, dan is dit je team. In de keuken ondersteunen of uitblinken in de afwas: er is een 

grote keuze aan afwisselende functies. Met je team houd je verder de bar en het terras netjes. 

Deze vier locaties zijn 

• De Vaste Gasten is een restaurant op de Westerkeyn met een klein en gezellig team. 

Je ondersteunt de keuken bij het klaarmaken van allerlei lekkere happen. 

• Catering Betonning is de eetgelegenheid bij het festivalterrein De Betonning. Je helpt 

zowel in de catering als bij koffiebar.  

• One for the Road: Back: je assisteert bij de catering voor alle medewerkers, artiesten 

en gasten. Een dankbare functie waarbij je dagelijks zo’n 1000 hardwerkende collega’s 

laat genieten van een heerlijke verdiende maaltijd. Je ondersteunt bij het klaarmaken 

van de maaltijd, het opscheppen en het afwassen.  

• One for the Road: Front is het team dat assisteert bij de publiekscatering van One for 

the Road. Dagelijks komen bezoekers ontbijten, lunchen, dineren en borrelen. Je 

ondersteunt bij het voorbereiden en de uitgifte van de maaltijden, verzamelt glaswerk 

of staat achter bij de bar.  

 

3. Koffie (Horecateam) 

  Op de Westerkeyn staat een uitgebreide koffiebar met heerlijke koffie en thee. ’s 

Ochtends worden bezoekers graag wakker met een bakkie troost. Schuilt er een ware barista 

in jou en heb je al enige ervaring met het zetten van koffie? Dan is deze functie écht iets voor 

jou. Je krijgt voorafgaand aan het festival, op een nader te bepalen tijd en locatie, een barista-

cursus om je klaar te stomen voor een aromatisch festival. Zo laat je straks iedereen perfect 

aan hun Oerol-dag beginnen! 

 

Functie: Kaartverkoop | woensdag 12 juni – zondag 23 juni 

  Elke dag staan vele mensen in de rij om kaartjes te bemachtigen voor de 

theatervoorstellingen van Oerol. Het kaartverkoop team is niet voor niets het grootste team 

van alle vrijwilligersteams! Met je team verkoop je festivalbandjes en voorstellingskaartjes, 

geef je de juiste informatie over het festival aan de lange rijen bezoekers. Samen creëer je een 

gezellige sfeer. Als medewerker Kaartverkoop ken je het programma goed (en weet je dus ook 

welke voorstelling je zelf niet moet missen), heb je veel contact met bezoekers en kun je 

geduldig en klantvriendelijk werken. Ook nog handig met computers? Dan is dit team voor jou 

gemaakt! 

 

Functie: Informatieteam | donderdag 13 juni – zondag 23 juni 

  Help dolende Oerol-bezoekers op weg naar de juiste camping, theaterlocatie of 

muziekpodia. Jij weet de route naar de mooiste plekjes van de Expeditie-projecten en vertelt 

gasten over de leukste programmering in de kroegen en restaurants. Oftewel: jij weet alles 

van de ins en outs van Oerol! Ben je spontaan en ken je je weg over het eiland? Heb je een 

vlotte babbel en ben je nieuwsgierig naar de programmering van het festival? Join the club!  

LET OP: om je de functie goed eigen te maken vragen we minimaal 7 dagen beschikbaarheid. 

 

 



 
 

 

 

Functie: Vrienden-wervingsteam | vrijdag 14 juni – zondag 23 juni 

  Oerol heeft een grote groep Vrienden, die elk jaar een vast bedrag doneren om het 

festival mogelijk te maken. Met meer dan 10.000 Vrienden is deze groep eigenlijk mede-

hoofdsponsor van het festival. Op de Westerkeyn nodig je bezoekers uit om deze Vriendschap 

aan te gaan en deel te worden van het Vrienden Van Oerol-programma. Durf jij bezoekers aan 

te spreken en hen over te halen om ook Vriend te worden? Dan is deze functie zeker iets voor 

jou! 

 

Functie: Merchandise | vrijdag 14  juni – zondag 23 juni 

  Op Oerol wordt op diverse punten merchandise verkocht. Denk hierbij aan kleding, 

posters, tassen etc. die allemaal speciaal ontworpen zijn voor Oerol 2019. Voor dit kleine en 

hechte team zijn we op zoek naar (klant-)vriendelijke en enthousiaste vrijwilligers die het leuk 

vinden om bezoekers een mooie Oerol-herinnering te verkopen. Het is belangrijk dat je secuur 

kunt werken en goed met kassasystemen kunt omgaan.   

 

Functie: Team Harlingen | donderdag 13 juni – zondag 23 juni 

  Op Harlingen Haven worden dit jaar weer alle bezoekers van het festival verwelkomd. 

De bezoekers kunnen daar al voordat ze de boot op gaan hun festivalbandje ophalen. Als 

vrijwilliger bij Team Harlingen ben je het eerste gezicht voor de Oerol-bezoekers. Je staat 

bezoekers te woord en geeft hen informatie over het festival en het eiland. Als je hier 4 dagen 

aan het werk bent wordt je Groene Vrijwilliger (je mag met 50% korting naar 

theatervoorstellingen). De overige dagen kun je lekker op Terschelling van het festival 

genieten.   

 

Subcoördinatorschap 

  Als je het leuk vindt om meer verantwoordelijkheid te dragen en een goede blik achter 

de schermen van Oerol te krijgen, overweeg dan eens een coördinatiefunctie. Voor deze 

functies wordt een beschikbaarheid voor de gehele festivalperiode gevraagd (12 t/m 23 juni).  

 

Subcoördinator | Vaste periode: woensdag 12 juni – zondag 23 juni 

  Als sub-coördinator (in Oerol-termen een subco genoemd) help je de 

vrijwilligerscoördinatoren met het aansturen van de grote groep vrijwilligers van Oerol. Je krijgt 

de coördinatie over een vast team waarvoor jij het eerste aanspreekpunt bent. Vrijwilligers 

komen naar jou toe als ze een vraag of iets nodig hebben. Je probeert zoveel mogelijk zelf op 

te lossen, maar als je er niet uitkomt meld je je bij de vrijwilligerscoördinator.  

  Je maakt werkroosters voor de vrijwilligers en vergadert elke dag met één van de 

vrijwilligerscoördinatoren. Daarnaast verzorg je een leuk uitje voor jouw team en check je of 

iedereen gelukkig rondloopt. Je flexibiliteit en stressbestendigheid zorgen ervoor dat 

vrijwilligers je vertrouwen en naar je toekomen met hun vragen en probleempjes. Als subco 

werk je mogelijk over het hele eiland. 

 

LET OP: bij deze functie is het belangrijk dat je je CV naar ons toestuurt (vrijwilligers@oerol.nl) 

 

 


