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OVERZICHT COMMISSIES GYMGALA 2022 

1 SECURITY EN VEILIGHEID 

Tijdens het event hebben we heel wat medewerkers nodig die instaan voor de controle en veiligheid. 

De medewerkers van deze commissie controleren de toegang en doorgang op de eventsite, helpen 

alle deelnemers, medewerkers en toeschouwers overal vlot hun weg te vinden en spelen dus een 

belangrijke rol in een goed verloop van het volledige event.  

 

2 LOGISTIEK 

Steek je graag de handen uit de mouwen? Blijf je niet graag bij de pakken zitten en wil je dit event 

graag van bij het prille begin meemaken? Binnen deze commissie sta je mee in voor de opbouw, 

inrichting, net houden en afbraak van het event en de backstage ruimtes. Kortom een veelzijdige 

opdracht voor wie niet graag stilzit en praktisch aangelegd is.  

 

3 CATERING 

De cateringmedewerkers zullen mee ingeschakeld worden om de gymnasten en skippers, trainers, 

medewerkers en het publiek van voldoende drank en eten te voorzien. Ze staan in voor de bediening 

en verdeling van maaltijden, het net houden van de cateringruimte en het aanvullen van de voorraad.  

 

4 TRANSPORT 

Als chauffeur zorg je ervoor dat gymnasten, skippers en trainers worden opgehaald en dat ze tijdig 

aanwezig zijn op de afgesproken tijdstippen. Je breng hen van en naar de luchthaven, het hotel en de 

eventsite. Opgelet: indien je deel wenst uit te maken van deze commissie, heb je minstens een rijbewijs 

B nodig.  

 

5 MEDISCH 

Ben je kinesist of dokter van opleiding en wens je je als vrijwilliger in te zetten voor het Gymgala? Dan 

heten we je van harte welkom in deze commissie.  

 

6 PROMOTIE EN COMMUNICATIE 

Is communicatie jouw ding en maak jij graag foto’s en video’s? Voor deze commissie zijn we op zoek 

naar vrijwilligers voor het maken van stories op sociale mediakanalen, het begeleiden van fotografen, 

onthaal van de pers, etc. 
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7 SPORTIEVE ORGANISATIE 

De sportieve organisatie begeleidt de repetities en zorgt ervoor dat gymnasten op tijd klaarstaan om 

op te treden, etc. 

 

8 ONTHAAL, MERCHANDISING EN RANDPROGRAMMA 

Sta jij te popelen om mensen te verwelkomen op het event? Dan is deze commissie iets voor jou! Je 

staat in voor het onthaal van onder meer gymnasten, skippers, trainers en het publiek. Daarnaast sta 

je in voor het verkopen van programmaboekjes en andere gadgets, het begeleiden van mensen bij de 

photobooth en het springkasteel, etc.  

 

9 VIP 

Medewerkers aan het VIP-gebeuren worden ingeschakeld voor de ontvangst en de begeleiding van 

genodigden. Jij helpt mee om onze genodigden een onvergetelijke dag te bezorgen! Ervaring als 

host(esse) is welkom. Opgelet: het VIP-moment vindt enkel plaats op zondag 18 december. Hiervoor 

is slechts een beperkte groep medewerkers nodig. 


