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Veelgestelde vragen 
 

1. Wat houdt het vrijwilligerswerk tijdens het WK in & wat zijn de mogelijke taken?   

Wij betrekken graag veel enthousiaste vrijwilligers bij het event-gebeuren. Het 

takenpakket dat je zal krijgen kan zeer specifiek of heel divers zijn (chauffeurs, 

opbouw/afbraak, seingevers, parkingstewards, administratieve ondersteuning, 

accreditatie, service team, parcoursploeg,….). 

Voor ieder wat wils dus! Elke taak vraagt een passend vrijwilligersprofiel. Wij kiezen 

samen met jou een passende functie. Enige flexibiliteit wordt wel gevraagd.  

Je werkt meestal in groep en zal altijd terecht kunnen bij een verantwoordelijke en dus 

werken onder de nodige begeleiding. 

 

2. Mag ik zelf promotie voeren en mensen optrommelen om te vrijwilligen?   

Je mag zeker je vrienden en kennissen aanmoedigen om mee te vrijwilligen. ‘Bring a 

friend’ wordt zeker gestimuleerd. Kom met je broer of zus, met je vrienden of met je 

vereniging/club. Je kan je ook kandidaat stellen als groep, wij proberen mensen die 

zich samen opgeven ook samen te laten werken.  

Een boodschap delen of plaatsen op social media mag zeker ook om jouw vrienden of 

kennissen te “porren” om zich ook kandidaat te stellen. Wie weet wordt je originele 

post onverwacht zelfs wel eens beloond!  

 

3. Wordt vrijwilligerswerk op het WK vergoed?  

Deze info wordt in detail besproken eens je een functie toegewezen gekregen hebt. 

Als vrijwilliger kun je verschillende zaken verwachten.  

Sommige functies zullen vergoed worden, andere niet. De vergoeding zal uiteraard 

eerlijk en objectief bepaald worden en niet afhangen van de persoon. Vooraf wordt dit 

door de organisatie in kaart gebracht. De shiftduur en soort taak zijn de twee grootste 

criteria waarvan de mogelijke vergoeding afhangt.  

 

4. Waar precies kan ik me aanmelden als vrijwilliger? Wanneer mag ik feedback 

verwachten over mijn kandidatuur? 

In de eerste fase moet je je enkel aanmelden op het vrijwilligersplatform. Vul de 

gevraagde gegevens zo correct mogelijk aan, dat vergemakkelijkt het verdere verloop 

voor jou en voor ons. We begeleiden je verder en je zal van ons op regelmatige basis 

de nodige informatie ontvangen. We verwachten enkele weken voor eventaanvang 

functies aan iedereen toe te kennen. Gedetailleerde informatie hieromtrent volgt.  
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5. Vanaf welke leeftijd mag ik vrijwilligerswerk uitvoeren?   

Volgens de wetgeving mag je vrijwilligen vanaf het jaar waarin je 16 wordt. Hieraan 

houden wij ons uiteraard strikt als organisatie.  

 

6. Ben ik verzekerd als vrijwilliger?  

Ja. Als organisatie bieden wij onze vrijwilligers een verzekering “burgerlijke 

aansprakelijkheid” (dekt de onvrijwillige veroorzaakte schade bij een ongeval) en 

“lichamelijke ongevallen”. 

 

7. Worden mijn gegevens verder doorgegeven? (GDPR)   

Wij garanderen privacy en hanteren de correcte GDPR-wetgeving. Indien we om de 

een of andere reden persoonsinformatie moeten doorgeven zullen wij toestemming 

vragen. Ook na het WK zullen we jou eerst vragen of je verder wilt stappen in ons 

vrijwilligersverhaal. Je zult dus niet gecontacteerd worden voor events na het WK 

indien je dit niet wenst.  

 

8. Hoe word ik begeleid als vrijwilliger? 

Ter plaatse zal je sowieso begeleid worden door onze medewerkers en/of 

eventmanagers. Doorheen het hele proces hopen we jullie vlot te kunnen informeren 

en bereiken. Moet er toch nog iets niet duidelijk zijn, kan je ons altijd contacteren.  

 

9. Tot wanneer kan ik me opgeven als vrijwilliger? 

Afhankelijk van de vlotheid van het recruteringsproces zullen functies en shifts ingevuld 

worden. We werken volgens het principe van ‘first come, first served’ en houden 

natuurlijk rekening met je voorkeur, profiel en vermogen om vrijwilligerswerk tot een 

goed einde te brengen.  

 

10. Hoelang duurt een vrijwilligersshift?   

De shiftduur zal afhangen van je taak. Over het algemeen werken we met een 

voormiddag- en een namiddag-shift. Een dagshift zal ook mogelijk zijn. Meer info 

hieromtrent wordt tijdig meegedeeld.  

 

 

 

 


