
Koorbrunch Vlaams-Brabant 2 februari 2020 



PROGRAMMA

● WCG algemeen

● doelstelling en positionering vrijwilligerswerking

● structuur vrijwilligers

● je registreren als vrijwilliger : EVENTICATION



World Choir Games Vlaanderen in…



Wat kunnen we verwachten?

• 550 koren

• 25.000 deelnemers

• Uit 75 verschillende landen

• Uit Vlaanderen: 
• 125 koren in de competities



World Choir Games als festival

• Grote shows bij openings- en 
slotceremonie (sportpaleis)

• Award ceremonies (Sportpaleis)
• Plechtige prijsuitreikingen



World Choir Games als festival

• Vriendschapsconcerten

• Open singings 

• Alternatieve ludieke 
competities in het 
straatbeeld



World Choir Games als festival

• Internationale koorcoachings

• Workshops



World Choir Games als festival

• Wedstrijden
- Open Competition
- Champions  Competition

• Evaluatie-optredens

• Galaconcerten



World Choir Games als festival

• Parade of nations 
(Landenparade)
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Doelstelling en positionering 
vrijwilligerswerking

- INTERKULTUR : algemene leiding en coördinatie

- VRIJWILLIGERS : ondersteuning van alle activiteiten, al of niet met 

aanwezigheid van vertegenwoordigers van IK



Waar(voor) hebben we VWs nodig?

ONTHAAL

- Welkomstpakketten
- Luchthaven Zaventem
- Centraal station Antwerpen
- Station Gent-Sint-Pieters
- Festival Office
- WCG Council
- VIPs en genodigden



Waar(voor) hebben we VWs nodig?

KOORBEGELEIDING

- vanaf aankomst tot vertrek
- idealiter 2 per koor en steeds dezelfde per WCG-deel



Waar(voor) hebben we VWs nodig?

GROTE EVENTS

- Openingsceremonie (Sportpaleis)

- Award ceremonies (Sportpaleis)

- Landenparade (centrum Antwerpen)

- Slotceremonie (Sportpaleis)



Waar(voor) hebben we VWs nodig?

COMPETITIES

- Antwerpen (6 locaties)
Opera
AMUZ
Borromeuskerk
Singel (Rode en Blauwe Zaal)
Elisabethzaal

- Gent (4 locaties)
St Stefanuskerk
Conservatorium Miry
Handelsbeurs
Capitool



Waar(voor) hebben we VWs nodig?

GALACONCERTEN

WCG HEADQUARTER (AMS)

WCG VILLAGE

VRIENDSCHAPSCONCERTEN

WORKSHOPS

COACHINGS



Welke taken?

• Koorbegeleider : onthaal bij aankomst, begeleiding naar hotel, naar zalen

• Zaalsteward : orde en toezicht in zalen, timekeeping, ordelijk verloop, eerstelijnshulp

• Registratie koren : badges, pakketten

• WCG Council : voorbereiding

• Workshops : timing, voorbereiding, begeleiding

• Grote events (ceremonies) : toezicht, begeleiding, vlaggen- en bordendragers

• Presentatoren (competities, prijsuitreikingen, galaconcerten)

• Landenparade : vlaggen- en bordendragers, begeleiding traject, doorstroming

• VIP’s en gasten : onthaal en begeleiding



Waarom vrijwilliger worden?
• Nauwe betrokkenheid bij groot internationaal evenement

• Ontmoeting met buitenlandse koren/zangers

• Blik achter de schermen

• Gratis verplaatsingen met openbaar vervoer

• Gratis toegang tot alle competities

• Gratis toegang tot openings- of slotceremonie (indien 3d.)

• Gratis toegang tot award ceremonies (indien 3d.)

• Gratis gebruik van catering

• T-shirt en regenjasje



Waarom vrijwilliger worden?

EN :

Eeuwige dankbaarheid vanwege het WCG-team en 
vanwege Koor&Stem !!! 



1.500 VRIJWILLIGERS !
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Structuur vrijwilligers

Behoefte :

- promotie en “recrutering”
- vorming
- communicatie en informatie
- aansturing

⇒ opsplitsing in ACTIVITEITEN en SUBACTIVITEITEN



Structuur vrijwilligers

VRIJWILLIGERSRAAD : 8 leden

COORDINATOREN : 22 leden, 1 per activiteit

TEAMLEADERS : 75 leden, 1 per subactiviteit

VRIJWILLIGERS
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Eventication

= tool voor beheer van medewerkers van Events

- Ga naar www.eventication.com
- Maak account 
- Je krijgt een activatie-mail met instructies
- Geef je persoonlijke gegevens in
- Geef eerst de dagen op waarop je wil meewerken
- Per dag kan je shiften (= jobs) kiezen 

http://www.eventication.com


WELKE FUNCTIES ZOEKEN WE ?

- Enkele coördinatoren

- Teamleaders

- Veel vrijwilligers



Aandachtspunten Eventication

- Coördinatoren en teamleaders : registreren via 
rechtstreeks contact met team WCG, dus NIET via 
Eventication

- Keuze Algemeen Vrijwilliger
- Verschil PERIODE en DAG
- Registreren als vereniging



Communicatie en informatie

Infomeetings :

- Coördinatoren
- Teamleaders
- Vrijwilligers

Webinar


