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Portefeuille Horeca & Programmering 
Contractmanager foodstands/bak- en braadwagens 
 
Portefeuille Horeca & Programmering 
Horeca & Programmering draagt binnen het evenement zorg voor kwalitatief goede 
horecafaciliteiten en een kwalitatief en gevarieerd amusementsprogramma. 
De portefeuille houdt zich bezig met taken op de volgende werkgebieden: 
horecavoorzieningen (incl. catering) op sponsorlocaties, horecavoorziening 
corsolocaties, foodvoorzieningen langs het parcours en op het 
tentoonstellingsterrein, afstemming met de lokale horeca, samenstellen en 
contracteren van de programmering op de horecalocaties, voorzieningen ten 
behoeve van de programmering (podia, licht, geluid, etc.) en groenvoorzieningen & 
bloemversieringen. 
 
Functieomschrijving 
Je onderhoud de contacten en geeft de praktische uitvoering vorm met de exploitant 
van alle foodstands rondom het parcours en op het tentoonstellingsterrein. Je borgt 
en controleert nalevering van de gemaakte afspraken uit de pachtovereenkomst met 
de exploitant die nog tot en met 2022 loopt. In aanloop naar 2023 maak je deel uit 
van het team wat de nieuwe aanbesteding vorm zal geven.  
 
Tijdbelasting 
In aanloop naar het corso zijn er enkele contactmomenten met de exploitant. Er vindt 
diverse praktische afstemming plaats in de weken voorafgaand aan het corso.  
Vanaf donderdag voor het corso volg je de plaatsing van de foodstands.  
Op corso zaterdag is er een controle en fotoronde om een en ander vast te leggen. 
Op corso zondag en maandag plan je steekproefsgewijs en naar eigen praktische 
invulling toezicht momenten in bij de verschillende standplaatsen. Deze momenten 
richten zich op kwaliteit, prijsstelling en het naleven van alle overige afspraken uit de 
pachtovereenkomst.  
Na afloop van het corso doe je een controle rondgang van alle standplaatsen om 
vast te stellen hoe deze zijn achter gelaten. Tot slot wordt er een evaluatie met de 
exploitant gehouden.  
De werkgroep heeft verdeeld over het jaar ongeveer 10 tot 12 keer overleg in de 
avond. 
 
Interesse? 
Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Of wil je vrijblijvend meer informatie? Neem 
dan contact op met Willy van Schie, portefeuillehouder Horeca & Programmering:  
willy.van.schie@corsozundert.nl | +31 (0)6 51 35 72 16 
 


