Vrijwilliger op de Hoge Rielen: iets voor jou (en je gezin)?

De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen: 230ha (!) bomvol mogelijkheden: natuur,
paviljoenen, kampeerfaciliteiten, een theater, vergaderzalen, restaurant, café, sporthal, sportvelden,
zwemvijver, … . Ontelbare mensen waren hier al eens te gast tijdens een meerdaagse
groepsactiviteit, jeugdkamp of weekendje weg. En altijd laat het domein een geweldige indruk na.
Onze vaste ploeg van 50 medewerkers laat zich daarvoor graag bijstaan door ongeveer evenveel
vrijwilligers. Naast een schat aan ervaring en expertise brengen deze vrijwilligers ook een
ontspannen vakantiesfeer naar het domein. Bovendien kunnen we dankzij het werken met
vrijwilligers onze prijzen betaalbaar houden voor jeugdgroepen.
Je zet je dagelijks, op wisselende uren, actief in voor het domein. Je ontvangt mee de gasten en de
groepen, je staat als tapper in het café, je zorgt voor het rondbrengen van bestellingen enz. Naast je
vaste takenpakket sta je steeds ter beschikking voor de dingen die voor gasten vaak een groot
verschil maken: eens een gasfles vervangen, een fiets uitlenen, het einde van een kampvuur in
goede banen leiden,…
Interesse om vrijwilliger te worden? We vragen dat je:






je kan vrij maken voor 4 weekends doorheen het jaar en 1 week in de (zomer)vakantie
zelfstandig kan werken
een flexibele en geëngageerde houding hebt naar jeugd in vakantiesfeer
initiatief kan nemen en verantwoordelijkheid kan dragen
deelneemt aan de vormingsactiviteiten en planningsvergaderingen voor vrijwilligers

In ruil leggen we onze vrijwilligers graag in de watten:





Elke vrijwilliger verblijft volpension in een gezellige en fraaie accommodatie met het gezin.
Je krijgt een kilometervergoeding voor verplaatsingen van en naar de Hoge Rielen.
We sluiten een aanvullende omniumverzekering voor de auto en inzittenden bij de
verplaatsing van en naar de Hoge Rielen.
Je mag ook gasten meebrengen maar je houdt wel rekening met enkele duidelijke
afspraken.

Word jij die vrijwilliger?
Neem contact op met:
Bert Mellebeek, bert.mellebeek@dehogerielen.be - 014 55 84 10
Ellen Sanglier, ellen.sanglier@telenet.be

