Vrijwilligersbrochure
Tour for Life

Zonder vrijwilligers geen Tour for Life!

Help mee als vrijwilliger!

Waar is Tour for Life zonder vrijwilligers?
Nergens! Maak deel uit van een enthousiast team, trek
door prachtige gebieden en werk een week lang voor
het Daniel den Hoed Fonds.
Tour for Life wordt alom geroemd als de mooiste en
meest indrukwekkende etappekoers van Italië naar
Nederland. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen! Ieder
jaar wordt Tour for Life mogelijk gemaakt dankzij de
hulp van ongeveer 80 vrijwilligers.
Het team van vrijwilligers werkt hard om Tour for Life
voor iedereen - maar ook voor zichzelf - onvergetelijk
te maken. De vrijwilligersploegen hebben gedurende
het evenement ieder hun eigen taken en bezigheden.

Ga mee en beleef de week
van je leven!

¨De sfeer is zo
leuk, het is één
groot feest!¨

¨De vrijwilligers
maken Tour
for Life!¨

In welk team kom je helpen?
Lees hieronder de verschillende
taakgroepen!

Bouwteam

Dit team is verantwoordelijk voor het
klaarzetten van de banken, tafels en het
opbouwen van de tenten. Daarnaast
laadt de ploeg de vrachtwagens iedere
dag in en uit. We kunnen dus wel sterke
mannen en vrouwen gebruiken!

Dinerteam

Het dinerteam ondersteunt de
keukenploeg met het snijden en
klaarmaken van de maaltijden.
Daarnaast serveren zij de maaltijden uit
in de verschillende uitgifteposten.
Na de maaltijd ruimt het dinerteam af en
zorgt voor de afwas.

Het glampingteam

Dit team zorgt voor de op- en afbouw
van de glampingtenten. De afbouw van
glamping tenten gebeurt na de start van
de renners. Je rijdt met elkaar naar de
volgende camping, geniet van de mooie
omgeving, en bouwt op de volgende
camping alles weer met elkaar op. Zo
kunnen de renners die terug zijn gelijk
gebruik maken van hun tent. Ze zullen je
heel dankbaar zijn!

In welk team kom je helpen?

Lees hieronder de verschillende taakgroepen!

Registratieteam

Het registratieteam registreert de
deelnemers bij de start en bij de finish.
De finish is elke dag een klein feestje. Enig
enthousiasme is bij dit team een must!
:-)

Verkeersteam

Het verkeersteam zorgt ervoor dat al het
transport (van de organisatie, maar ook
alle teams) op de juiste plek op de
camping worden geplaatst. In overleg
met de productieleider maken jullie een
goede indeling op de campings en
begeleid je vanaf 13:30 uur 's middags het
binnenkomende verkeer. Iedereen is elke
dag weer blij om jou te zien; ze zijn weer
op de nieuwe camping aangekomen!

Barteam

Het barteam zorgt voor een sfeervolle
plek om samen te komen. Vanaf 16:00
uur gaat de bar open voor deelnemers,
begeleiders en andere vrijwilligers. Het
barteam serveert drankjes en zorg voor
gezelligheid in het Tour for Life-dorp!

In welk team kom je helpen?

Lees hieronder de verschillende taakgroepen!

Transportteam

Het transportteam bestuurt de grote
vrachtwagens en vervoert alle
materialen die nodig zijn om het Tour
for Life-dorp weer op te bouwen. Denk
aan tenten, banken, tafels, een
complete keuken en onze gezellige bar.

Event Experience Team

Tour for Life is een avontuur voor het
leven. Iedere dag komen deelnemers
terug op de campings en bespreken
we met iedereen de dag in de
avondetappe. Hier is de sfeer van groot
belang en jij kan hiervoor zorgen! Als
deel van het Event Experience Team
zorg jij voor de aankleding van het Tour
for Life-dorp. Denk aan het opzetten
van de start- en finishboog, ophangen
van banners, slingers en ballonnen.

Ontbijtteam

Een team voor alle vroege vogels onder
ons. Het ontbijtteam zet het ontbijt klaar
voor alle renners, begeleiders en andere
vrijwilligers zodat iedereen met een
goed gevulde maag aan de dag kan
beginnen. ‘s Avonds treft het team
voorbereidingen voor de volgende
ochtend.

In welk team kom je helpen?
Lees hieronder de verschillende
taakgroepen!

Massageteam

Het massageteam bestaat uit
professionele masseurs
(fysiotherapeuten/sportmasseurs) die
deelnemers van een massage voorzien
op de camping. Gedurende de week
krijgt iedere deelnemer twee
massages. Op checkpoints werkt het
massageteam in shifts.

Bezemwagen

Dit team zorgt voor de begeleiding op
de route. Ze bieden ondersteuning
(samen met de motards) aan de
renners waar nodig. Het is mogelijk dat
je renners moet oppikken die om wat
voor reden dan ook, niet verder kunnen.

Checkpointteam

Op de route bevinden zich dagelijks
twee checkpoints. Op ieder checkpoint
krijgen renners te eten en drinken. Het
checkpointteam zorg dat alles klaar
staat. Daarnaast registreren zij net als
het registratieteam wie er binnenkomt
en vertrekt.

In welk team kom je helpen?

Lees hieronder de verschillende
taakgroepen!

Flexteam

Het manusje van alles! Tijdens de tour
zullen er vaak momenten voorkomen
dat er ongeplande taken gedaan
moeten worden of dat een team hulp
nodig heeft. Ben jij flexibel? Dan is dit
het team voor jou.

Motards

Dit team zorgt voor de begeleiding op de
route. Ze rijden iedere route voor en pijlen
de route uit als een omlegging nodig is.
Ook waarborgen zij de veiligheid van onze
deelnemers. Is iemand van de route
geweken, dan sporen ze de renner op. Zit
een deelnemer zonder water, dan is daar
de reddende motard met een bidon
vocht. Dit team bestaat uit een vaste
groep ervaren motorbegeleiders. Het is
niet mogelijk om je hierbij direct aan te
sluiten.

Team Finishevent

De dag van de finish wordt het terrein
versiert, de toeschouwers ontvangen
en de bar gerund.
Wil je helpen maar kan je niet de hele
week mee met ons? Help dan op de
finishdag en maak een onvergetelijke
dag mee.

Goed om te weten
Heenreis en vervoer tijdens Tour for Life

Iedereen komt op eigen gelegenheid naar Bardonecchia.
Het regelen van je vervoer naar Bardonecchia en tijdens
Tour for Life is je eigen verantwoordelijkheid. Zoek jij vervoer
voor naar Italië en tijdens Tour for Life, of heb je juist plek
over in jouw auto? Plaats dan een bericht in onze Tour for
Life-carpool Facebookgroep.

Overnachtingen

De overnachtingen op de campings en de eerste nacht
in het hotel (als jouw team hier start) zijn voor jou
kosteloos. Als vrijwilliger overnacht je, net als de
deelnemers, in een zelf meegebrachte tent.
Maak je gebruik van een camper of caravan, geef dit
dan tijdig door aan de organisatie, dan houden we hier
rekening mee. Kom je al een dag eerder, op vrijdag, aan
in Bardonecchia dan ben je zelf verantwoordelijk voor het
betalen van de hotelovernachting. Deze kosten kunnen
niet gedeclareerd worden.

Eten en drinken

Ook het uitstekende eten en drinken is de gehele week
verzorgd, met uitzondering van drankjes aan de bar. Op
de dagen van de eerste 7 etappes krijg je dagelijks drie
maaltijden. Op de finishdag zijn alleen ontbijt en lunch
inbegrepen. Koffie en thee zijn de gehele week gratis.

Daniel den Hoed fonds

Waarvoor doen we het?

Jaarlijks krijgen 100.000 mensen de diagnose kanker.
En nog steeds sterven ieder jaar 45.000 mensen aan
deze vreselijke ziekte. Daniel den Hoed Fonds gaat de
strijd tegen kanker aan door de financiering
van succesvol kankeronderzoek, uitgevoerd door
Erasmus MC Kanker Instituut. Het onderzoek is gericht
op personalized medicine, een hoopgevende
methodiek waarbij de nadruk ligt op een
persoonsgerichte, effectieve behandeling.
Het sponsorgeld van Tour for Life gaat naar
de financiering van dit wetenschappelijke onderzoek en
de aanschaf van geavanceerde apparatuur.

Samen maken we
kanker kansloos!

We hebben je nodig!

Ga mee als vrijwilliger, samen maken we er een groot
feest van! Geef bij inschrijving vooral je voorkeuren
aan. Je wordt in overleg ingedeeld bij een van de
vrijwilligersteams. De indeling in de teams geschiedt
op basis van volgorde van inschrijving.
Heb je na deze brochure nog vragen? Neem dan gerust
contact op via info@tourforlife.nl of 088-3665462.

Enthousiast?
Schrijf je in via:

TOURFORLIFE.NL
088 - 366 54 62
INFO@TOURFORLIFE.NL

Zonder vrijwilligers geen Tour for Life!

