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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
Als vrijwilliger in deze functie heb je de coördinatie en afstemming met externe
partijen die bij Horeca & Programmering betrokken zijn. Zo geef je vorm aan
uitvoeringsafspraken van (horeca-)locaties die we als portefeuille niet zelf
exploiteren. Je gaat in overleg met deze externe partijen, brengt de wensen en eisen
van beide partijen in beeld en zoekt naar de samenwerkingsmodus die iedereen het
beste past. Vervolgens leg je de gemaakte afspraken in een
samenwerkingsovereenkomst vast.
In het corso weekend zelf controleer je op naleving van de gemaakte afspraken
waarbij je niet hoeft te handhaven maar uitsluitend rapporteren. Na afloop van het
corso evalueer je met alle betrokken partijen. Daarnaast ondersteun je in het maken
en vastleggen van afspraken met externe partijen waarvoor wij als portefeuille de
horeca wel in eigen beheer verzorgen.

Tijdbelasting
Je bent zelfstandig en schikt overlegmomenten met externe partijen passend naar
hun en je eigen agenda. In aanloop naar en gedurende het corso weekend pas je
momenten naar eigen inzicht in je agenda om uitvoering te geven aan je taken.
Voor terugkoppeling en overleg met de rest van de portefeuille mag je rekenen op
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

