
         Functies Dwergonische Mijl 

Onderdeel Parcours 

Naam Coördinator parcours 

Taak Vrijwilliger Leiding 

Taakomschrijving De coördinator parcours is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk om 
eventuele strubbelingen en calamiteiten z.s.m. op te lossen en de inzet van de 
vrijwilligers t.b.v. het parcours te coördineren zodat e.e.a. spoedig verloopt. 
Tevens is de coördinator parcours betrokken bij de opbouw en afbraak van 
het parcours. 
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Onderdeel Parcours 

Naam Man(vrouw)-kracht Opbouw/afbraak Parcours 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger parcours bouwt ‘s ochtends het parcours op en breekt alles na 
de wedstrijd af. 
Opbouw bestaat uit het plaatsen van de dranghekken op het parcours met 
daartussen een afzetlint zodanig dat het parcours in de lengte in tweeën 
wordt gedeeld. Ook plaatsen zij de hekken bij de straatafzetting van de 
kruisende straten. Afbreken betreft het opruimen van de dranghekken en 
afzetlint.  
Voor vragen e.d. kunnen zij contact opnemen met de coördinator parcours. 
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Onderdeel Parcours-inschrijfbureau 

Naam Coördinator Inschrijving  

Taak Leiding 

Taakomschrijving De coördinator inschrijving is verantwoordelijk voor de inschrijving van de 
deelnemers, het uitreiken en innemen van de startnummers, het innen van 
het startgeld (€ 2,50 p.p.) en het uitdelen van de herinnering.  
Coördineert tevens de inzet van de vrijwilligers inschrijving. 

Aantal 1 

  

Onderdeel Parcours-inschrijfbureau 

Naam Medewerker inschrijving 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger inschrijving is mede verantwoordelijk voor een juiste 
inschrijving van de deelnemers, het uitdelen van een startnummer en het 
innen van het inschrijfgeld per deelnemer (€ 2,50 p.p.). 
Tevens zorgen zij voor inname van het startnummer en delen zij de 
herinnering uit. 
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Onderdeel Parcours 

Naam Medewerker procedure start en finish 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger start en finish ziet er mede op toe dat de start en finish 
procedure juist verloopt. Controleert of ieder bij de start een startnummer 
heeft en ziet toe op de finishprocedure. Bij problemen wendt men zich tot de 
Coördinator Parcours. 
Tevens begeleid de vrijwilliger de starter. 
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Onderdeel Parcours 

Naam Vrijwilliger Verkeersregelaar 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De Vrijwilliger Verkeersregelaar regelt het verkeer bij de afgezette 
straten/kruispunten conform de hiervoor geldende officiële instructies. 
Bij problemen kan men contact opnemen met de coördinator Parcours. 
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Onderdeel Parcours 

Naam Vrijwilliger afsluithek 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger afsluithek staat gedurende de wedstrijd bij het hek om dit bij 
eventuele calamiteiten aan de kant te zetten. E.e.a. gaat in samenspraak met 
de verkeersregelaar. 
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Onderdeel Dweilen langs de Mijl 

Naam Coördinator Dweilen langs de Mijl 

Taak Leiding 

Taakomschrijving De coördinator Dweilen langs de Mijl is verantwoordelijk tijdens de activiteit 
om alle strubbelingen en calamiteiten z.s.m. op te lossen en de inzet van de 
vrijwilligers Dweilen langs de Mijl te coördineren zodat e.e.a. spoedig verloopt 
Men onderhoud tevens contact met de externe verenigingen die hieraan 
meedoen met een activiteit. 
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Onderdeel Dweilen langs de Mijl 

Naam Vrijwilligers Podium 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger podium is mede verantwoordelijk voor het kapellenpodium en 
het naleven van het speelschema voor de kapellen die hieraan deelnemen. 
M.b.t. weersomstandigheden of andere calamiteiten neemt men contact op 
met de coördinator Dweilen langs de Mijl 
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Onderdeel Parcours en Dweilen langs de Mijl 

Naam Vrijwilliger jeugdactiviteiten 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger jeugdactiviteiten verricht hand en spandiensten ten behoeve 
van de Coördinator Jeugdactiviteiten  
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Onderdeel Dweilen langs de Mijl 

Naam Coördinator Raadhuisplein 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De coördinator Raadhuisplein is verantwoordelijk voor de activiteiten op het 
plein en de inzet van de vrijwilligers Raadhuisplein 
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Onderdeel Dweilen langs de Mijl 

Naam Presentator Raadhuisplein 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De presentator Raadhuisplein heeft de Algemene Presentatie van de 
activiteiten die hier plaatsvinden, hij/zij kan eventueel ook de kapellen 
aankondigen voor het publiek. De presentator wordt ondersteund door de 
coördinator Raadhuisplein. 
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Onderdeel Parcours en Dweilen langs de Mijl 

Naam Coördinator Jeugdactiviteiten 

Taak Leiding 

Taakomschrijving De coördinator Jeugdactiviteiten stimuleert en controleert de inzet bij alle 
jeugdactiviteiten met de loop en het Dweilen langs de Mijl 
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Onderdeel Dweilen langs de Mijl 

Naam Vrijwilliger Raadhuisplein 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger Raadhuisplein verricht hand en spandiensten ten behoeve van 
de coördinator Raadhuisplein 
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Onderdeel Dweilen langs de Mijl 

Naam Coördinator Externe partijen 

Taak Leiding 

Taakomschrijving De coördinator Externe partijen is verantwoordelijk voor de contacten met de 
participanten tijdens de mijl zoals externe verenigingen, brandweer, behalve 
de muziek 
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Onderdeel Dweilen langs de Mijl 

Naam Vrijwilliger Externe partijen 

Taak Vrijwilliger 

Taakomschrijving De vrijwilliger externe partijen verricht hand en spandiensten ten behoeve van 
de coördinator externe partijen  
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Onderdeel Algemeen 

Naam Algemene Coördinatie Evenement 

Taak Dagelijks Bestuur Dwergonië 

Taakomschrijving De algemene coördinatie van het totale evenement ligt bij het Dagelijks 
Bestuur van Dwergonië. 
Zaken als PR, Veiligheid, Vrijwilligers, Deelnemers, Vergunningen, Horeca, 
Reclame en Externe Partijen 
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