
                                                        

 

In mei 2019 zal het World Agility Open kampioenschap (WAO) terugkeren naar het KNHS (het nationale Hippische 
centrum) in Ermelo. Dit is een fantastische locatie om deze agilitiy competitie van wereldklasse op een perfectie 
manier te organiseren. Het evenement zal plaatsvinden van vrijdag 17 mei tot en met zondag 19 mei.  

We hadden de afgelopen jaren telkens een uitstekende groep vrijwilligers die ons geholpen heeft met het 
evenement. Nu zijn we opnieuw op zoek naar vrijwilligers die deel willen uitmaken van ons internationale team voor 
het 2019 evenement. We horen graag van jou als je ons in het verleden al hebt geholpen, maar verwelkomen ook 
heel graag nieuwe vrijwilligers. De volgende voordelen kunnen wij jou bieden:  

• WAO-T-shirt 

• Gratis toegang tot het evenement 

• Gratis verblijf op de camping (elektriciteit is niet inclusief maar kan bijgeboekt worden voor een actie tarief 
van 10 euro per dag) 

• Maaltijden tijdens de diensten 

• Consumpties en snacks worden gedurende de dag beschikbaar gesteld.  

• Helpers loten iedere dag mee voor special prijzen in de zogenaamde Raffle  

• Gratis consumptie tickets voor donderdags avond “mix and mingle” na de openingsceremonie 

• De mogelijkheid om je hond te laten rennen op 1 van de competitie banen op donderdag  (als er interesse is 
van ons helpers, dan zal er een parcours worden opgezet waarop je als vrijwilliger samen met jouw hond 
gebruik van kan maken) 

• Er zijn drie vrijwilligercoördinatoren die al jouw vragen kunnen beantwoorden die je kunt hebben over jouw 
rol gedurende het evenement en die over jouw welzijn waakt en zorgt dat je genoeg pauzes neemt.  

Naast vrijwilligers tijdens het evenement zelf, zijn we ook op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om ons te 
helpen voorafgaand aan het evenement. We hebben mensen nodig die ons van maandag 13 mei tot zondag 19 mei 
kunnen helpen. De tabel op de laatste pagina geeft detail informatie over de verschillende rollen en de 
werkzaamheden die we voor de verschillende dagen hebben.  

We hebben een facebook groep waar je je kunt aansluiten (2019 WAO Helpers – 
(https://www.facebook.com/groups/1713033332342186/) Hier zullen we ook de aankondigingen plaatsen, je vragen 
beantwoorden en je up-to-date houden over de WAO.  

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren om van het WAO 2019 een internationaal succes te maken, vul dan alsjeblieft 
het bijgevoegde formulier in en mail dit naar:  WAOErmelo@Gmail.com 

Fijn dat je geïnteresseerd bent in helpen, dit is echt een unieke mogelijkheid om betrokken te zijn en te helpen in een 
agility evenement van wereldklasse en top honden en hun handlers in actie te zien op een fantastische locatie.  

 

Groet 

 

Greg Derrett, Mirjam Bosdam, Gabrielle Eijkelboom & Bas Wood 

WAO Vrijwilligers commissie 

 

https://www.facebook.com/groups/1713033332342186/
mailto:WAOErmelo@Gmail.com


 

2019 WAO vrijwilligers deelname formulier – Nederlands versie 

 

Naam: __________________________________________________________________________ 

Email adres: ____________________________________________________________________ 

Unisex T-shirt size:  SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X: ______   

Ben jij aanwezig bij de vrijwilligers bijeenkomst op donderdag om 16.00?   JA/NEE 

Ben jij een ervaren agility vrijwilliger? JA/NEE         Heb jij eerder geholpen op WAO? JA/NEE 

Volg je een dieet (vegetarisch) of zijn er etenswaren (glutenvrij) waar je allergisch voor bent ? JA / NEE 

Indien ja, geef hier aan welk dieet of waarvoor je allergisch bent: _______________________________ 

CAMPING RESERVERING 

Note: Als je reist met een andere vrijwilliger en een camping plek zal delen, vul dan uitsluitend voor 1 persoon 
dit deel in voor het maken van een camping reservering.  

Selecteer:     ___ Tent    ___Caravan/camper                Hoeveel nachten camping?  ________   
Welke dag zal je aankomen?  ____________________   Hoe laat zal je aankomen?  ______________ 

Wil je een elektrische aansluiting voor het tarief van 10 euro/dag?    ___ JA    ___ NEE  
Als je met een andere vrijwilliger of vriend zal kamperen, geef hier dan alsjeblieft diens naam op: 
__________________________________________________________________________ 

Wat houden de verschillende klussen in? 

• Voorafgaand evenement opzetten – uitladen en verplaatsen van materialen, opzetten van de dranghekken, 
opzetten van de bouw en het neerzetten van borden en decoraties, markeren van stands enz. (nodig op 
maandag  en dinsdag)  

• Camping Check-in – check in kampeerders en naar hun campingplek brengen, eventueel innen van  de gelden 
voor de elektrische aansluitingen, oplossen van mogelijke problemen op de campingplaats, enz. (don, vrij, 
zat, zon) 

• Ticket & Help Desk – verkoop en controleren van tickets, beantwoorden bezoekersvragen, zowel Nederlands 
als Engels talig (nodig don, vrij, zat, zon) 

• Beveiliging & parkeren – controleren van de bezoekers en deelnemers passen bij de beveiligingspunten bij de 
ringen en kennels, controleren van het parkeerterrein & mensen de parkeerplaatsen wijzen, enz. (nodig don, 
vrij, zat, zon) 

• Openingsceremonie – het dragen van de toegewezen landen naamborden en hen in de ring leiden voor de 
openingsceremonie (uitsluitend donderdag avond) 

• Ring Crew – lattenleggers, bijhouden van het resultaten scherm, oproepen naar verzamelring en begeleiden 
in de verschillende “boxen”, inchecken van de deelnemers, enz. (nodig woe, don, vrij, zat en zon (woe & don 
helpen in de training ring) 

• Ring gastheer/gastvrouw – drankjes uitdelen aan de jury en vrijwilligers die werken in de ring (nodig vrij, zat, 
zon) 

• Course opbouwers en afbrekers – opbouwen van de banen voor de volgende klasse of volgende dag, 
afbreken van de ring wanneer deze niet langer nodig is (nodig don, vrijdag avond, zaterdag avond)  

• Vertalers – Engels/Nederlands vertaler om de ring groep en ring managers te helpen met de communicatie 
(nodig vrij, zat, zon) 

• Evenement afbouw – afbreken van de ring, inladen van de trailers enz. (zondagavond uitsluitend) 

Bepaal alsjeblieft welke klussen je interessant vindt om te doen en vul het formulier op de volgende pagina in. 

Bedankt voor je hulp! 



******PLEASE TICK EACH SESSION/JOB YOU WOULD BE WILLING TO HELP WITH.  YOU CAN TICK MORE THAN ONE BOX AT THE SAME TIME****** 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

JOB  

(details of jobs on 
previous page) 

AM 

(08:00 
– 

13:00) 

PM 

(13:00-
18:00) 

AM 

(08:00 – 
13:00) 

PM 

(13:00-
18:00) 

AM 

(09:00 – 
14:00) 

PM 

(14:00 – 
19:00) 

AM  

(07:30 – 
13:00) 

PM 

(13:00 – 
18:30) 

AM 

(07:30-
13:30) 

PM 

(13:30-
19:30) 

AM 

(07:30-
13:30) 

PM AM 

(07:30 – 

12:30) 

PM 

(13:30-
20:30) 

(20:30-
21:30) 

(12:30 – 
17:00) 

(17:00 – 
19:00) 

Voorafgaand aan 
evenement 
opbouwen 

                

Camping Check in                 

Ticket/Help desk                 

Beveiliging/Parkeren                 

Openingsceremonie                 

Ring Crew                 

Ring gastheer/vrouw                

Parkoersbouwers                 

Vertalers                 

Afbreken 
evenement 

                

*****ALL AM AND PM SHIFT TIMES ARE ESTIMATES AT THIS STAGE AND CAN BE CONFIRMED NEARER THE TIME.  A SCHEDULE WILL BE RELEASED IN APRIL***** 

 

Thank you for volunteering to help at this event.  We couldn’t do it without you!! 

 

Please return t 


