Aanmeldformulier vrijwilliger Vierdaagse
Voornaam en achternaam ______________________________________________________________

Adres

_____________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats ________________________________________________________________

Geslacht _____________________

Geboortedatum

__________________________________

Mobiele telefoon ______________________________________________________________________

E-mailadres __________________________________________________________________________

Naam en telefoon contactpersoon in geval van nood __________________________________________

Opleiding

______________________________________________________________________

Huidig beroep / werkzaamheden __________________________________________________________

Heeft u ervaring met vrijwilligerswerk?

O ja

O nee

Indien ja, geef een omschrijving van uw werkzaamheden?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Heeft u ervaring met geautomatiseerde systemen of databases

O ja

O nee

Indien ja, met welke programma’s heeft u ervaring?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beschikt u over een goede Engelse spreekvaardigheid?

O ja

O nee

Wat zijn uw hobby's? ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Bent u in het bezit van een rijbewijs?

O ja

O nee

Indien ja, heeft u naast rijbewijs B nog andere rijbewijzen?_____________________________________

Bent u in het bezit van een BHV of EHBO diploma?

O ja

O nee

Indien ja, mogen wij deze kennis gebruiken tijdens de Vierdaagse?

O ja

O nee
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Heeft u lichamelijke beperkingen die het uitoefenen van een functie tijdens de Vierdaagse
zouden kunnen beperken of belemmeren?

O ja

O nee

Indien ja, kunt u een toelichting geven? ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Bent u fysiek in staat om langere tijd te staan, te lopen of dozen te tillen?

O ja

O nee

О ja

О nee

Wij zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die beschikbaar zijn van zaterdag voorafgaand
aan de Vierdaagse tot en met vrijdag (= zeven dagen).
Bent u tijdens de Vierdaagse beschikbaar van zaterdag t/m vrijdag?

Indien nee, op welke dagen bent u wel beschikbaar? ________________________________________

___________________________________________________________________________________

Bent u beschikbaar in de periode voorafgaand aan de Vierdaagse?
Zo ja, welke periode en hoeveel uur per week?

О ja

О nee

_________________________________________

___________________________________________________________________________________

Heeft u een voorkeur voor een dienst binnen de organisatie?
Zo ja, welke dienst heeft uw voorkeur?

О ja

О nee

________________________________________________

Beschikt u over specifieke kennis of vaardigheden die van nut kunnen zijn voor de Vierdaagse?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wat is de motivatie voor uw aanmelding als vrijwilliger ?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Datum __________________________________________

Hartelijk dank voor uw aanmelding! De ontvangst van uw formulier zal door ons per e-mail bevestigd worden.
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