VACATURE
Portefeuille Autour de Corso
Coördinator Daantje Dahlia
Portefeuille Autour de Corso
Autour de Corso draagt zorg voor alle publieksgerichte activiteiten die rond de
corsostoet en de corsotentoonstelling plaatsvinden. Daarnaast is de portefeuille
verantwoordelijk voor het organiseren van alle publieks- en medewerkersgerichte
activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden, inclusief het Kindercorso en het
organiseren van een onafhankelijke jurering door vakjury en publiek.
De portefeuille houdt zich bezig met taken op de volgende werkgebieden: organisatie
kindercorso, inrichten en programmeren van sfeerpleinen (m.u.v. horecagedeelte),
jaarmarkt, publieksvermaak, stimuleren van de creatieve ontwikkeling van het totale
evenement, borging van de corsocultuur binnen de Zundertse gemeenschap, corso
gerelateerde activiteiten georganiseerd door Corso Zundert, jureringen en
prijsuitreikingen, relatiebeheer buitenbuurten, vrijwilligersactiviteiten en
fondsenwerving.

Daantje Dahlia
Daantje Dahlia is de levende mascotte van Corso Zundert. Daantje is een bloem, kan
een jongetje of een meisje zijn, is niet specifiek gericht op kinderen maar is wel
vooral bij kinderen populair en soms is Daantje allen maar er kan ook een hele
familie aan Daantjes zijn. Daantje Dahlia verschijnt op diverse momenten in het jaar:
tijdens het corso, kindercorso en soms op andere activiteiten georganiseerd door
Corso Zundert en op sommige promotiemomenten.

Functieomschrijving
Als coördinator Daantje Dahlia zorg je ervoor dat Daantje Dahlia kan verschijnen op
momenten waarop dat gewenst is. Je zorgt voor een planning met daarin de vaste
optredens en de extra aanvragen. Je gaat op zoek naar personen die in de huid van
Daantje willen kruipen en begeleid Daantje Dahlia fysiek tijdens bezoeken. Je regelt
een kleedlocatie, zorgt dat de kleding en schmink daar aanwezig is en zorgt ervoor
dat Daantje geschminkt wordt. Na afloop van een optreden zorg je ervoor dat de
kleding gewassen wordt zodat deze weer gereed is voor een volgend gebruik.

Tijdbelasting
Het aantal optredens van Daantje Dahlia laat zich over het algemeen beperken tot
maximaal 6 keer per jaar. Er wordt verwacht dat je als coördinator zoveel mogelijk
zelf bij deze optredens aanwezig bent, of voor zorgt voor een begeleider.
Voor het zoeken naar personen die in de huid van het personage willen kruipen
tijdens een bezoek plan je zelf momenten in.

Als coördinator Daantje Dahlia ben je onderdeel van de werkgroep Onthaal en
Vermaak. Deze werkgroep komt verspreid over het jaar ongeveer 6 keer bij elkaar
voor overleg. Aanwezigheid bij deze overleggen is geen vereiste.

Interesse?
Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Of wil je vrijblijvend meer informatie? Neem
dan contact op met Josefien Renne, portefeuillehouder Autour de Corso:
josefien.renne@corsozundert.nl | +31 (0)6 53 43 87 37

