Beste Vereniging/Stichting/Club,
De Stichting Zevenheuvelenloop is op zoek naar medewerkers die kunnen worden ingezet tijdens
haar evenementen. Verenigingen kunnen hiermee een leuke vergoeding verdienen voor de clubkas.
Vergoeding:
De vergoeding wordt gebaseerd op het aantal gewerkte uren. We werken met een standaard tarief
van € 6,- per uur voor personen vanaf 19 jaar en voor mensen vanaf 16 jaar (minimale leeftijd) ligt het
tarief op € 3,- per uur.
Voorwaarden:
·
Leeftijd vanaf 16 jaar.
·
Het minimum aantal leden per vereniging is 8 personen.
·
Het maximale aantal leden per vereniging gaat in overleg.
Eerstvolgende evenement
Data van komende werkacties onder voorbehoud:
Zevenheuvelennacht: Zaterdag 19 november (dag en/of avond)
Zevenheuvelenloop: Zondag 20 november (gehele dag)
Wat is er zoal te doen?
Dit varieert van het uitdelen van drankjes/medailles, het uitgeven/verkopen van T-shirts tot het
optreden als verkeersregelaar of het helpen met de op- en afbouw van het evenement en allerlei
andere leuke werkzaamheden.
Tijdens de evenementen verzorgt de organisatie uiteraard de catering en na afloop van het werk
ontvangen de medewerkers een crew-gadget.
Hoe meld je jouw vereniging aan?
Stuur een e-mail naar medewerkers@zevenheuvelenloop.nl, zodat wij jouw vereniging kunnen
opnemen in onze administratie.
Drie evenementen
De derde Stevensloop vindt plaats op zondag 19 maart 2017. De start en finish van de Stevensloop
vinden plaats midden in het centrum. Hiermee is de Stevensloop een echte stadsloop met gezelligheid
en nadruk op de hardloopbeleving. Er zijn drie afstanden: 5 kilometer, 10 kilometer en een halve
marathon. In 2017 vindt het Nederlands kampioenschap halve marathon bij de Stevensloop plaats.
De Marikenloop, het gezelligste hardloopevenement van Nederland voor vrouwen, vindt plaats op de
derde zondag in mei: 21 mei 2017. Maximaal 14.000 vrouwen kunnen zich jaarlijks inschrijven voor de
Marikenloop. Naast de hardloopwedstrijd is er rondom het evenement ook een sportmarkt met onder
andere horeca, live muziek en kraampjes van sponsoren en sportgerelateerde bedrijven.
De Zevenheuvelenloop vindt plaats op de derde zondag van november: Zondag 20 november 2016.
Voorafgaand aan de Zevenheuvelenloop vindt de Zevenheuvelennacht plaats op zaterdag 19
november. Aan de 15 kilometer bij de Zevenheuvelenloop kunnen 35.000 mensen meedoen. Voor de
7 kilometer bij de Zevenheuvelennacht is de limiet gesteld op 7.000 lopers. Totaal kunnen er dus
42.000 hardlopers meedoen in het ‘Zevenheuvelenweekend’. Voorafgaand aan de
Zevenheuvelennacht vindt de mini-Zevenheuvelenloop plaats voor kinderen.

Voor meer info:
medewerkers@zevenheuvelenloop.nl

