Handleiding
VRIJWILLIGER BIJ LE CHAMPION
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Beste vrijwilliger,

Welkom bij het vrijwilligersteam van Le Champion! Leuk dat je onderdeel wilt uitmaken van
onze organisatie. Jaarlijks organiseert Le Champion meer dan 60 hardloop- fiets- en
wandelevenementen voor ruim 200.000 deelnemers. Van grote legendarische evenementen
tot kleine evenementen die de sfeer doen herleven. Dit zou zonder onze vrijwilligers niet
mogelijk zijn!
In deze handleiding vind je praktische informatie over hoe je je kunt inroosteren voor deze
evenementen. Maar ook wat wij van jouw verwachten én wat jij ervoor terug krijgt.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom ons vrijwilligerswerk? Meld je dan
hier aan voor onze nieuwsbrief.
Heb je vragen of wil je bepaalde zaken bespreken, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Op het evenement, telefonisch of per e-mail. We proberen op de evenementen zoveel mogelijk
vrijwilligers te bezoeken en anders vind je ons bij het meldpunt vrijwilligers.
We kijken ernaar uit samen met jou nog veel meer mooie evenementen neer te zetten.
Tot snel op één van onze evenementen!

Met sportieve groet,
Patrick Dekker en Chantal Groot

Inhoudsopgave
2

Vrijwilliger bij Le Champion

5

Diensten als vrijwilliger

6

Stappenplan

7

Verwachting

8

Wat krijg jij ervoor terug?

9

3

Wist je dat….
Vrijwilligerswerk bij Le Champion door vrijwilligers
gemiddeld wordt gewaardeerd met een 8!

Wil jij feeling krijgen van het vrijwilligerswerk bij Le Champion?
Bekijk dan snel onze sfeerimpressie!
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Vrijwilliger bij Le Champion
Het ‘WIJ-gevoel’
Sfeer
Onder de mensen zijn
Sporters ondersteunen
Sociale contacten
Nieuwe mensen leren kennen

Ervaring uit werk delen in vrijwilligerswerk

Saamhorigheidsgevoel met de vrijwilligers
Vrije tijd nuttig besteden
Trots mogen zijn op evenementen

Kennis en kunnen inzetten en opdoen
Onderdeel van de organisatie zijn
Iets doen voor de maatschappij

Hulp kunnen verlenen

Gezelligheid
Evenement van een andere kant meemaken
Ondersteunen van de organisatie

Kijkje achter de schermen
Actief bezig zijn
Voldoening en waardering

Inzetten van mijn kwaliteiten
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Diensten als vrijwilliger
Verschillende diensten
Bij ieder evenement zijn er verschillenden diensten waarvoor je je kunt aanmelden. Deze
komen bij veel evenementen terug, waardoor je de mogelijkheid hebt om je hierin te
specialiseren. Zoals het opbouwen van de start en finish, het parcours begeleiden of het
inzetten van social media. Bekijk hier het complete overzicht van diensten.
Sommige diensten vereisen een specifieke opleiding zoals de
evenementenverkeersregelaars en heftruckchauffeurs. Dit bieden wij jou dan uiteraard aan.
In ons inroosteringsysteem kan je per evenement alle beschikbare diensten zien en je ter
plekke aanmelden.
Bestuurlijke functies
Ben jij meer een bestuurlijk talent of een aansturend iemand? Of wil jij ervaring opdoen in
het mede-organiseren van een Le Champion event? Word dan onderdeel van het bestuur of
verschillende commissies! Jouw kans om je kwaliteiten in te zetten en te laten zien wat je
kunt. Bekijk hier deze vacatures.
Verenigingen en scholen
Ben jij lid van een vereniging en lijkt het je leuk om samen aan de slag te gaan als vrijwilliger
op een event en daarmee je clubkas te vullen? Of ben jij betrokken bij een opleiding en wil je
graag ervaring opdoen in de evenementenbranche? Meld je dan samen aan als vrijwilliger!
Groepen en verenigingen
Tijdens onze grote evenementen, zoals het Dam tot Dam weekend, de TCS Amsterdam
Marathon, Egmond en Zandvoort weekend, zetten wij graag groepen en verenigingen in die
een steentje willen bijdragen. Zo kan je bijvoorbeeld met jouw eigen groep de finish
verzorgen of een verzorgingspost bemannen. Kom je vanuit jouw vereniging met minimaal
tien vrijwilligers, dan kan Le Champion jullie verenigingskas aanvullen. Naast het geld is het
natuurlijk vooral een hele mooie ervaring en werk je samen aan jullie teambuilding. Net als
alle Le Champion vrijwilligers krijg je die dag ook een gratis lunchpakket, koffie/thee en een
mooi herinnering aan het event.
Scholen
We werken bij onze evenementen met diverse scholen en samenwerkingsverbanden.
Samen met een school stemmen we af welke vrijwilligersdiensten interessant zijn voor de
studenten. Het is hierbij van belang dat dit gerelateerd is met waar ze later in het werkveld
mee te maken krijgen, zodat ze alvast ervaring kunnen opdoen. We zetten bijvoorbeeld
Sport en Bewegen Alkmaar studenten en Sport, Management & Ondernemen studenten in
bij evenementen die ze in de toekomst zelf mogelijk organiseren. Maar ook in andere
vakgebieden kan er ervaring worden opgedaan. Zo werken de veel studenten van Airport
College Amsterdam als hostess. Ben jij docent, student of een opleidingsmanager die
kansen ziet, neem dan contact met ons.
Aanmelden
Is jouw vereniging of opleiding geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact met
onze vrijwilligerscoördinator Patrick Dekker via vrijwilligers@lechampion.nl.
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Stappenplan
Aanmelden en inroosteren
Zodra je als vrijwilliger bent aangemeld op www.lechampion.nl, kun je direct van start en je in
ons inroosteringssysteem Planbition aanmelden voor een dienst. Heb je hulp nodig bij het
inroosteren, bekijk dan hier de handleiding.

Voorbereiding
Stap 1: je meldt je aan en/of bevestigt een dienst in het inroosteringssysteem. Dit kan drie
maanden voor het betreffende evenement. Wanneer je vorig jaar hebt geholpen bij een
evenement word je vanzelf drie maanden voor het evenement weer uitgenodigd. Bij
verenigingen en scholen gaat dit via ons contactpersoon.
Stap 2: je ontvangt een meldbrief (week voor evenement) met benodigde informatie over het
evenement. Let op, dit kan in je ongewenste mail komen.
Stap 3: kijk hoe je op je bestemming komt. Zie de bereikbaarheid op iedere
evenementenwebsite.

Op het evenement
Stap 4: meld je aan op de meldlocatie op de juiste tijd (begintijd). Hier ontvang je jouw
lunchpakket, hesje en mogelijk al je herinnering. Hier kan je ook koffie of thee krijgen.
Daarna ga je naar de plek waar jouw dienst plaatsvindt en meld je je bij de groepsleider die
in de meldbrief staat.
Stap 5: van de groepsleider krijg je uitleg over jouw dienst, waarna je aan het werk gaat.
Stap 6: wanneer de groepsleider aangeeft dat jullie klaar zijn, meld jij je af bij het meldpunt.
Hier lever je jouw hesje in en ontvang je mogelijk nog jouw herinnering.

Na het evenement
Stap 7: na het evenement ontvang je via de e-mail een enquête. Wij waarderen het zeer als
jij deze invult. Met jouw evaluatiepunten kunnen wij het evenement volgend jaar nog beter
organiseren.
Stap 8: je kunt eventuele reiskosten declareren. Dit doe je door in ‘Mijn Le Champion’ het
declaratieformulier te downloaden.
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Verwachting
We willen alle deelnemers aan onze evenementen een fantastische en zorgeloze dag
bezorgen. Hen het gevoel geven dat we blij zijn dat ze deelnemen. Wij verwachten daardoor
kwaliteit en professionaliteit van onze vrijwilligers. Daarom krijg je als vrijwilliger goede
begeleiding en investeren wij waar nodig in opleidingen, voorzieningen en
informatiebijeenkomsten.

Wat verwachten we van jou?
Jij bent op het evenement het gezicht van Le Champion. Wees vriendelijk, open, gastvrij,
enthousiast, proactief, oplossingsgericht, samenwerkend (weet wie je collega’s zijn),
nieuwsgierig (weet waar je bent en welke vragen je kan verwachten), wees geïnteresseerd
en maak een praatje.
Daarnaast hanteren we enkele gedragsregels, waardoor we je vragen:
- professioneel, vriendelijk en behulpzaam te handelen
- schone kleding te dragen en zorgen voor een frisse uitstraling
- liever geen zonnebril dragen
- niet te roken op het evenemententerrein of onnodig je telefoon te gebruiken
- je te houden aan de gemaakte afspraken
- trainingen te volgen indien de werkzaamheden deze vereisen

Kleding
Het dragen van kleding van het evenement is verplicht wanneer dit er is. Wanneer dit er niet
is, dan is het verplicht om een Le Champion hesje of polo of verkeersregelaarshesje te
dragen. Deze ontvang je van je groepsleider.
Tijd, inspanning en diensten
Je zorgt ervoor dat je van begin- tot eindtijd aanwezig bent. Wanneer je naar huis gaat, meldt
je je af en vraagt of je kunt gaan. Wanneer er behoefte is of je langer wilt blijven (wegens
verlaten start) zal de groepsleider dit vragen. Moet je eerder weg geef dit van te voren aan bij
de vrijwilligerscoördinatoren en op de dag zelf bij de groepsleider.
Afmelden
Kan je toch niet aanwezig zijn dan meld je dit via de vrijwilligerscoördinatoren. In het
weekend of op de dag zelf dien je contact op te nemen met de groepsleider die in de
meldbrief staat genoemd.
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Wat krijg je ervoor terug?
Je creëert samen met ons onvergetelijke gebeurtenissen. Voor de deelnemers, maar ook
voor jouzelf! De beleving van het evenement en de waardering van de deelnemers is waar je
het voor doet.
Daarnaast krijg je tijdens je dienst koffie en thee, een lunchpakket en soms organiseren we
aan het einde van de dag een medewerkersmaaltijd. Daarbij ontvang je aan het eind van
jouw dienst een speciale herinnering van het evenement als dank voor jouw inzet.
Dus wat kun je verwachten:
•
•
•
•
•
•

een onvergetelijke ervaring
eeuwige waardering van deelnemers
je bent onderdeel van een bevlogen team en super toffe organisatie
een mooie aanvulling op je CV!
het hardloop- fiets of wandelshirt/herinnering van het evenement waar je op werkt
verzorging van eten en drinken op de dag zelf
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