Toelichting taken vrijwilligers Yonex Belgian International 2018
OPBOUW
• De sporthal speelklaar maken: badmintonvelden leggen en netten opstellen
• De sporthal aankleden: borden sponsors plaatsen, matten leggen rond de velden, planten
•
•
•
•
•
•
•

zetten, ramen afdekken, vlaggen ophangen, kleedkamers in orde brengen, koelkast plaatsen,
wedstrijdtafel opbouwen,…
Vrijwilligersruimte inrichten
Dopinglokaal inrichten (tafel + water voorzien)
Kassa en onthaal opbouwen
Shuttleplafond ophangen
Tournament office inrichten
Practice court leggen en inrichten
Timing: dinsdag 11 september

OMBOUW
•
•
•

Sporthal na de halve finales ombouwen: matten, planten, borden sponsors verplaatsen,
badmintonvelden dweilen,…
VIP podium opbouwen
Timing: vrijdag 14 tussen 14u en 18u en zaterdag 15 september tussen 9u en 16u

AFBRAAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle badmintonmatten oprollen en op karren leggen, borden van sponsors, planten en ander
materiaal opruimen en afvoeren naar de opslagruimtes, matten rond de velden opruimen,
netten afbreken, badmintonvelden dweilen,…
VIP podium afbreken
Practice court opruimen
Shuttleplafond afbreken
Onthaal en kassa opruimen
Vrijwilligersruimte opruimen
Beerhouse opruimen
Tournament office inpakken
Dopinglokaal opruimen
Sporthal terug in zijn oorspronkelijke staat brengen
Timing: zaterdagavond 15 september en zondag 16 september vanaf 9u

KASSA EN ONTHAAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkoop van dag- en all-day tickets aan de balie in de Sportoase
Registratie van de online tickets in voorverkoop
Elke bezoeker een polsbandje omdoen
Controle van genodigden
Spelersbadges verdelen onder de deelnemers
Uitdelen van programmaboekjes (actief aan alle bezoekers uitdelen)
Verkoop van T-shirts
Timing: het hele evenement

TICKETCONTROLE
•
•
•
•

Toeschouwers bij binnenkomst van de sporthal controleren op badge of polsbandje
Verwelkomen van het publiek
Programmaboekjes uitdelen
Timing: 13 tot en met 15 september

ZAAL
•
•
•
•
•
•
•

De sporthal gedurende het volledige evenement op orde houden
Drankvoorraden aanvullen
Spelers en publiek begeleiden naar hun zitplaatsen.
Voor aanvang en na afloop van elke toernooidag de badmintonvelden schoonmaken
(dweilen)
Hal van de practice court opruimen : practice court vegen, afval en shuttles opruimen
Op de finaledag de kinderen op afstand van de spelers houden en hen meenemen naar de
voorziene ruimte voor handtekeningen.
Timing: 12 tot en met 15 september

SHUTTLE CONTROLE
•
•
•
•

•

Shuttles prepareren en testen
De temperatuur en vochtigheidsgraad controleren en noteren
Sorteren van gebruikte en nieuwe shuttles
Nieuwe shuttles klaarzetten voor elke wedstrijd
Timing: 12 tot en met 15 september

LIVE STREAM BE TV
•
•

Assistentie bij de live streaming van Badminton Europe
Timing: 12 tot en met 15 september

PRESSROOM
•
•
•

Drank en eten aanvullen en indien nodig bijbestellen
Badges controleren
Timing: 12 tot en met 15 september

VERKOOP T-SHIRTS
•
•

Actieve verkoop van T-shirts in de sporthal tijdens de finales
Timing: zaterdag 15 september

REFTER
•
•

Controle tijdens de lunch/avondeten van de maaltijdkaarten van vrijwilligers, lijnrechters,…
Timing: het hele evenement

•
•
•
•
•
•
•

Klaarzetten van de VIP ruimte: champagnetafels, dranken koud zetten,…
Koelkast in de berging (plaatsen en) opvullen
VIP’s ontvangen en polsbandjes controleren
Dranken schenken en hapjes rondbrengen
VIP’s naar hun zitplaatsen begeleiden
Horeca ervaring is een pluspunt!
Timing: zaterdag 15 september

VIP

BEERHOUSE
•
•
•
•
•
•
•

Drankbonnetjes verkopen
Dranken schenken
Koelkasten vullen en bijvullen
Lege glazen afruimen en afwassen
Beerhouse opbouwen
Tapervaring is een meerwaarde!
Timing: vrijdag 14 en zaterdag 15 september

LADIES SPECIAL
•
•
•
•
•
•

Goodiebags maken
Foto’s ophangen en het Beerhouse aankleden
Standen externe partners helpen opzetten
Externe partners ondersteunen tijdens de Ladies Special
Tapervaring is een meerwaarde!
Timing: vrijdag 14 en zaterdag 15 september

BEURS
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning van externe partners
Coördinatie van de standen en de beurs
Opbouw van de standen en aankleding van de ruimte
Eventueel bemannen van een stand
De beurs bevindt zich op verdiep, waardoor je geen wedstrijden kan volgen tijdens deze taak.
Timing: zaterdag 15 september

PROMO TEAM
•
•
•
•
•

Programmaboekjes uitdelen aan het publiek
Kinderen begeleiden naar de voorziene tafel voor handtekeningen
Posts op Facebook en Instagram doen over het evenement. Dit in samenwerking met de
communicatieverantwoordelijke
In de huid van Foxie kruipen
Timing: het hele evenement

TURBO TEAM
•
•
•
•

Onvoorziene, ongeplande taken
Boodschappen doen, gekwetste spelers naar spoed brengen, inspringen bij andere taken,
cheques maken,…
In het bezit zijn van Rijbewijs B
Timing: het hele evenement

TRANSPORT
•
•
•
•
•

Vervoer van spelers, officials, organisatie naar de luchthaven, hotel, sporthal,…
Tornooiwagens worden door een sponsor ter beschikking gesteld
Een hele dag beschikbaarheid is noodzakelijk en meerdere dagen aangewezen
Indien gewenst hotelovernachting mogelijk
Timing: 10 september tot en met 16 september

