
 

 

Vacatures Dwergonië  

In Dwergonië bruist het van de activiteiten doordat er met en rondom Carnaval veel activiteiten worden 

georganiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld het 11-11 bal, de grote carnavalsoptocht, de kinderoptocht, het 

Scholenbal, de muzikale carnavalsdinsdag, de prijsuitreiking enz.  

Dit jaar komt daar een heel nieuwe activiteit bij; De Dwergonische Mijl op de carnavalszaterdag. 

Naast de verenigingen en werkgroepen die meehelpen in de organisatie zijn wij ook op zoek naar 

kandidaten voor de volgende functies; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je interesse in één of meer van de vacatures of wil je wat meer info, neem dan gerust contact op met 

het bestuur van Dwergonië.  

Je kunt ons mailen op secretaris@dwergonie.nl 

Bij de werkgroep Evenementen is men op zoek naar een voorzitter en een lid. De werkgroep 

evenementen heeft o.a. als taak het creëren van ideeën, het doen van voorstellen en uitvoering 

geven hieraan met betrekking tot Dwergonische activiteiten zoals het 11-11 bal, de 

Dwergonische Zomerspelen, intocht van de prins verkoop attributen, beheren van materialen 

behorende aan de stichting, (indien nodig of gevraagd) het ondersteunen van andere 

werkgroepen bij hun activiteiten. Heb je interesees of wil je meer info stuur dan een mailtje naar 

secretaris@dwergonie.nl 

 

Een chauffeur en vaste begeleider voor het treintje van de jeugdraad. 

Naast enthousiasme beschik je over een tractorrijbewijs en enige technische kennis m.b.t. het 

klein onderhoud aan het treintje. Je gaat samen met de werkgroep Jeugdraad op pad en je 

zorgt ervoor dat iedereen op tijd en veilig op de plaats van bestemming aankomt. Omdat je met 

de jeugd omgaat vragen wij wel een verklaring van gedrag te tekenen. De inzetbaarheid is 

tijdens carnaval het hoogst. 

Je hebt natuurlijk een affiniteit met jeugd en carnaval. 

Voor de nieuwe activiteit, de Dwergonische Mijl, zijn wij op zoek naar: 

- Verkeersregelaars & EHBO-ers 

- Vrijwilligers inschrijfbureau & inname startnummers (uitdelen herinnering) 

- Vrijwilligers start & finish 

- Vrijwilligers opbouwen en afbreken parcours 

- Vrijwilligers wegafsluitingen parcours 

- Vrijwilligers podium & orkestbegeleider 

- Vrijwilligers communicatie parcours 

- Vrijwilligers bouw & opruimploeg diverse podia 

- Vrijwilligers hand en spandiensten 

Bij de werkgroep Jeugdraad/Knollekus is men op zoek naar één of twee muzikaal 

begeleiders (dirigent) voor de jeugdhofkapel de Knollekus. Ben je muzikaal onderlegt en zie je 

in het begeleiden van deze  jonge groep muzikaal enthousiastelingen een leuke uitdaging en 

vrijetijdsbesteding? Neem dan contact op met de begeleiding van de Knollen 

(marcenmo@ziggo.nl) of met het bestuur van Dwergonië (secretaris@dwergonie.nl).  
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