
 

 
 
 
 
 
 
 
Spots op West?  
Spots op West is het jaarlijkse locatietheaterfestival van OPENDOEK in het West-Vlaamse Heuvelland 
met uitstekend theater op ongewone locaties en met veel sfeer en gezelligheid. Het gaat door van 7 
tot 10 juli 2022 in Westouter. Jaarlijks kunnen we op heel wat vrijwilligers rekenen voor, tijdens en 
na het festival.  
 

Jouw profiel 
Op het DOP (het hart van het festival), achter de spiegeltent zal er vanaf dit jaar ook een 
backstagetent zijn. Hier is het artiesten- en vrijwilligersonthaal. Artiesten, vaste medewekrers en 
vrijwilligers kunnen hier iets drinken of een tussendoortje nemen. Voor enkele medewerkers wordt 
hier ’s middags ook een warme lunch geserveerd.  
Hou jij van theater, muziek of festivals én steek jij graag de handen uit de mouwen? Ben je sociaal, 
ontvang je graag mensen? Dan zoeken we jou!  
Na de inspanning volgt natuurlijk ook ontspanning. Pik verschillende theatervoorstellingen mee, 
geniet van een hapje en een drankje op het gezellige terras of ga de dansvloer op in de spiegeltent. 
 

Taakomschrijving 
 Aanvullen drank en glazen, tussendoortjes 
 Koffie en thee zetten 
 Tafels afruimen 
 Alles klaarzetten voor warme lunch van medewerkers 
 Bediening tijdens lunchtijd  
 Afwassen  
 … 

 
Wanneer ? 
Donderdag 7 juli, vrijdag 8 juli, zaterdag 9 juli en zondag 10 juli. De precieze openingsuren worden 
nog vastgelegd.  
Telkens shiften van 4 uur.  

 
Aanbod 

 Vrijwilligersvergoeding: 12,5 euro per shift.  
 Gratis koffie, thee, water, frisdranken en tussendoortjes in de backstagetent.  
 Per 2 shiften: 1 eetbon die je kan gebruiken bij een van de foodtrucks naast de spiegeltent 
 Een drankkaart van 5 (ca. 2 consumpties) voor één shift een drankkaart van 10 voor twee 

shiften (ca. 4 consumpties) die je kan gebruiken bij de bar in de spiegeltent.  
 Per 2 shiften: 1 vrijkaart voor een voorstelling  

MEDEWERKER BACKSTAGETENT 



 

 Vrijwilligerscontract en -verzekering 
 T-shirt  
 Fijne werksfeer 
 Vrijwilligersbbq op maandagavond 11 juli in Vakantiehoeve Rodeberg als afsluiter van het 

festival.  
 

Interesse en/of vragen? 
Bel of mail naar:  
Hannelore Vandezande of Frank Verdru – coördinatie Spots op West  
spotsopwest@opendoek.be  
+32 474 60 63 91 (Hannelore) | +32 476 30 80 28 (Frank)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


