Kan iedereen vrijwilliger zijn voor Oxfam Trailwalker: Choose your challenge?
Iedereen boven de 18 jaar kan zich zelfstandig als vrijwilliger aanmelden. Personen onder de
18 jaar kunnen als vrijwilliger deelnemen indien ze vergezeld zijn van een volwassene. Ze
blijven permanent onder de verantwoordelijkheid van deze volwassene.
Er is geen selectie: zodra je als vrijwilliger voor een dienst staat ingeschreven, verwachten
we dat je komt. Je ontvangt je schema en alle praktische informatie ongeveer tien dagen
voor het evenement.

Wat moet ik doen om vrijwilliger te worden?
Begin augustus sturen we je meer informatie over de taken en de plaatsen waar we je nodig
hebben (zodra we weten waar de teams stappen).
Om vrijwilligerswerk te doen voor Oxfam Trailwalker: Choose your challenge schrijf je je in
via het inschrijvingsformulier dat we je op dat moment per e-mail sturen.
We geven voorrang aan vrijwilligers die zich al hebben ingeschreven. Aarzel dus niet om je
nu in te schrijven via het "traditionele" formulier om voorrang te krijgen!
En controleer je spam folder, onze mails komen daar soms terecht. 😊

Wat is er dit jaar anders voor vrijwilligers in vergelijking met de vorige edities?
1. De plaats van Oxfam Trailwalker: Choose your challenge
Elk team kiest waar ze willen stappen. Er komt dus geen centrale ontmoetingsplaats
voor alle deelnemers aan Oxfam Trailwalker: Choose your challenge.
We gaan echter een aantal van de wandelaars op hun routes ontmoeten. Je krijgt vooraf
te horen waar en wanneer deze bijeenkomsten doorgaan, zodat je de plaats en het
tijdstip kan kiezen die je het best passen.
2. Je aanwezigheid tijdens het weekend:
In tegenstelling tot de vorige edities organiseren we niet systematisch het onthaal van
de wandelaars bij hun aankomst. Op sommige plaatsen zullen we ze echter kort maar
hartelijk verwelkomen.
Er zullen dus niet veel nachtdiensten zijn dit jaar. Bijna alles vindt plaats gedurende de
dag. Je moet dus niet ter plaatse slapen tijdens het evenement. Er wordt geen
kampeerplek voorzien.
Begin augustus hebben we een idee van de routes van de teams en kunnen we je
aanwezigheid ter plaatse organiseren.

3. Je taken tijdens het evenement:
We organiseren geen logistieke ondersteuning voor de teams. We zullen dus minder
vrijwilligers nodig hebben en alleen voor bepaalde taken.
Ontdek de profielen die we nodig hebben voor deze speciale editie => Je taken

Welke taken kunnen de vrijwilligers uitvoeren?
Op dit moment zijn de teams nog steeds aan het inschrijven. Dus we weten nog niet in
welke regio ze gaan stappen. Begin augustus ontvang je details over de taken en de regio's
waarvoor we je nodig hebben.
Om er zeker van te zijn dat je niets mist, kun je je nu al inschrijven via dit formulier.

Wanneer moet ik aanwezig zijn voor Oxfam Trailwalker: Choose your challenge?
Oxfam Trailwalker: Choose your challenge gaat door op zaterdag 29 augustus, 9 uur tot
zondag 30 augustus, 17 uur.
Omdat we echter niet continu wandelaars onthalen, zijn vrijwilligers niet verplicht om het
hele weekend aanwezig te zijn. We hebben je waarschijnlijk maar een paar uur nodig. Je zult
een of meer teams in je omgeving onthalen.
Je ontvangt je schema en alle praktische informatie ongeveer tien dagen voor het
evenement.

Hoe wordt mijn uurrooster opgesteld?
Dit jaar ontmoet je tijdens Oxfam Trailwalker: Choose your challenge de teams direct op hun
route. Begin augustus ontvang je de plaatsen en taken waarvoor we vrijwilligers nodig
hebben. Je kan je direct inschrijven voor de taken die je wil doen.
Als je niets wilt missen, kun je je al inschrijven via dit formulier.

Hoe lang duurt een shift?
De duur van de shifts hangt af van de taak. Dit jaar zullen de shifts niet noodzakelijk lang
zijn, hooguit een paar uur. We zullen ook een paar vrijwilligers nodig hebben tijdens de
nacht.

Ik kom met vrienden, kan ik bij hen zijn tijdens mijn shift?
Ja, je hoeft je alleen maar aan te melden voor dezelfde shift!

Moet ik zelf mijn vervoer organiseren naar Oxfam Trailwalker: Choose your
challenge?

Ja, onze vrijwilligers komen uit heel België, iedereen organiseert zijn eigen vervoer.
Je kiest de plaats waar je je shift wilt doen. Doe het volgens je reismogelijkheden.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de transportkosten naar de locatie van het
evenement?
De organisatie van Oxfam Trailwalker: Choose your challenge betaalt 0,30 € per kilometer
voor de verplaatsing met de auto, met een maximum van 15 €. Stuur daarvoor na afloop van
het evenement een e-mail naar eventvolunteers@oxfamsol.be met je vertrekpunt, het
aantal kilometers dat je hebt afgelegd en je volledige gegevens: voor- en achternaam, adres
en bankgegevens (IBAN/BIC-code). Uiteraard moedigen we je aan om te carpoolen!
We betalen ook nationale treintickets terug, volgens de goedkoopste optie (weekendticket,
rail pass, go pass). Stuur na afloop van het evenement een scan van het gebruikte ticket,
met je volledige naam, adres en bankgegevens (IBAN + BIC-code) naar
eventvolunteers@oxfamsol.be.

Hoe wordt het vervoer ter plaatse georganiseerd?
Gezien de geografische spreiding van het evenement wordt dit jaar geen enkele verplaatsing
georganiseerd. Vrijwilligers moeten zich zelf organiseren om naar hun shiftlocaties te gaan.

Zijn de maaltijden in het weekend inbegrepen?
Omdat de shifts dit jaar relatief kort zijn en in theorie dicht bij huis doorgaan, worden er
geen maaltijden voorzien voor vrijwilligers.

Verzekering
We vergelijken momenteel de verzekeringspolissen, zodat je voor de duur van je opdracht
gedekt bent door de Oxfam-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid / lichamelijke
ongevallenverzekering en autoverzekering) .

Wat moet ik meebrengen?
Voor taken die specifieke uitrusting vereisen:
o Voor de masseurs: een massagetafel, handdoeken, papier en olie kunnen indien
nodig door de organisatie worden verstrekt.
o Voor fotografen en videomakers: kom met je eigen apparatuur.
o Voor muziek-/ambiance-entertainers: neem gerust je muziekinstrumenten,
megafoons, fluitjes en vermommingen mee...
Het is verboden om illegale producten mee te brengen; het is ook niet toegestaan dat
vrijwilligers alcohol consumeren, omdat ze gedurende hun hele shift in staat moeten zijn om
hun taak uit te voeren.

Meer info? Andere vragen?

Surf gerust op de website www.oxfamtrailwalker.be om een vollediger beeld te krijgen van
het evenement. Je kan ons ook volgen op Facebook en Instagram. Vergeet ook niet onze
Vrijwilligersovereenkomst te bekijken.
Als je meer wil weten over Oxfam-België, onze projecten en andere
vrijwilligersmogelijkheden binnen de organisatie, ga dan naar www.oxfamsol.be.
Als je nog vragen hebt over Oxfam Trailwalker en Oxfam Trailwalker: Choose you challenge,
neem dan contact op met onze vrijwilligersmanager via e-mail of telefoon: 0474 76 63 17.

