
                                                                                

Dutch Yoga Festival 2018: informatie voor vrijwilligers 

Het 12e Yoga Festival op Terschelling, van 28 juni tot 2 juli 2018, is een uniek 

internationaal yoga evenement aan zee. In een lang weekend zijn er ruim zeventig 

(yoga)workshops per dag op een schitterend gelegen kampeerterrein op 

Terschelling. Door de inzet en het enthousiasme van workshopgevers, docenten, 

koks, muzikanten, partners en vijftig vrijwilligers is dit festival mogelijk. Met elkaar 

vormen zij het hart van het festival. Yoga geeft véél goede energie, creativiteit en 

inspiratie. Wat is er dan mooier om dit als vrijwilliger dit te beleven. 

Meedoen als vrijwilliger 

In een inspirerende yogasfeer, gemiddeld vijf tot 6 uur per dag, samenwerken in een 

enthousiast team. Wil je als vrijwilliger de organisatie ondersteunen om samen het 

12e Dutch Yoga Festival te realiseren? 

Wat kan je van ons verwachten 

Voor vrijwilligers is het inschrijfgeld € 50,-. Je betaalt je eigen reiskosten.  
Verder is deelname aan het Yoga Festival gratis, inclusief yogaworkshops, 

maaltijden, verblijf (in je eigen tent) en huurfiets. 

- Op- en afbouwen en inrichten van het festivalterrein voornamelijk op woensdag, 
donderdag en maandag; 

- Assisteren van de professionele koks bij het bereiden van het eten, het serveren 
van de maaltijden, alsmede het opruimen en schoonhouden van de 
keukenfaciliteiten; 

- Ontvangen en informeren van bezoekers en workshopgevers en controleren van 
entreebandjes; 

- Ondersteunen van technische- en facilitaire werkzaamheden. 
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Wat verwachten wij van een vrijwilliger 

Je wilt graag samen het festival creëren, het team ondersteunen en je vindt het leuk 

je inspiratie en energie hierbij te delen. In overleg met de coördinator kan je per dag 

meedoen aan één of meerdere workshops. Je prioriteit ligt bij het mogelijk maken 

van dit festival door vijf tot zes uur per dag mee te helpen. Je neemt je eigen 

slaaptent mee. 

Aankomst op Terschelling op dinsdagmiddag 26 juni of woensdag 27 juni (uiterlijk om 

13.00 uur) en tot en met maandagmiddag 2 juli 2017 (tot 15.30 uur) kunnen blijven 

om samen af te bouwen. Hoe eerder je aanwezig kan zijn en tot maandagmiddag 

kan blijven, des te fijner!  

YF 2018 Teamdag: ben jij erbij? 

Voor wie meedoet als vrijwilliger, is er een jaarlijkse Teamdag in Haarlem. Om kennis 

te maken, overleggen en de festival sfeer samen neer te zetten. De datum hiervan 

wordt nog bekend gemaakt. 

Hoe meld ik mij aan  

Wanneer je mee wilt doen als vrijwilliger, meld je dan aan door het  
‘Aanvraagformulier vrijwilliger YF2018’ online in te vullen. Je krijgt vervolgens bericht 

van ons.  Zijn er nog vragen of even overleggen, dan horen we het graag.  

Stichting Yoga Festival 
Tel: 06-19419538 
team@yogafestival.info 
www.yogafestival.info 
Instagram: #yogafestivalterschelling 

Verbind je met de Facebook yoga festival groep, ’like’ de festival pagina & leuk als je 
het festival evenement deelt! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnaHpOPJ7vwwyYhgzGd_fwurav7TiWHSge8G4EnU-JruagpQ/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=send_form
mailto:team@yogafestival.info
http://www.yogafestival.info/content/vrijwilligers
https://www.facebook.com/Yoga-Festival-Terschelling-174382005957694/
https://www.facebook.com/events/1635573950085852/

