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Vrijwilligerswerk coStA
Invulformulier
Algemene gegevens
Naam ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gsm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geboortedatum
------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mailadres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moedertaal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werksituatie
Ik ben:

□ Werkend
□ Werkzoekend
□ Student
□ Op loopbaanonderbreking

□ Gepensioneerd
□ Op brugpensioen
□ Andere:

Wie ben ik
Omschrijf jezelf in 3 woorden :

Wat zijn je hobby’s/ interesses?

Waarom zou jij een geweldige aanwinst voor de vrijwilligerswerking van coStA zijn?

Heb je nog andere opmerkingen?

Interesse voor vrijwilligerswerk
Waarvan ken je coStA? Waarom heb je voor dit cultuurcentrum gekozen?

Hoe heb je de vrijwilligerswerking van coStA leren kennen?
□
Via de website
□
□
Via vrienden
□
□
Via een flyer

Via mijn school/ werk
Via de seizoensbrochure van costA
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□
Ik bezoek regelmatig een voorstelling
in coStA en zag de vrijwilligers aan het werk
□
Andere:
Heb je al ervaring als vrijwilliger?

□ Ja

□ Nee

Zo ja, waar? En wat deed je precies?

Waarom wil je vrijwilligerswerk doen?

□ Uit interesse voor coStA
□ Opvulling van vrije tijd
□ Gratis tickets voor voorstellingen
□ Om nieuwe mensen te leren kennen
□ Andere:
Wanneer ben je beschikbaar?
(gelieve ook aan te duiden of u overdag of in de avond kan)

□ In de week: Overdag
Avond
□ In het weekend:
Overdag
□ Enkele keren tijdens de maand
□ Andere:

Avond

Wat voor soort vrijwilligerswerk wil je het liefste doen?

□ Verspreiden van flyers en promomateriaal

□ Groen onderhoud
(tuintje en binnenplein verzorgen, planten water geven, onkruid wieden,)

(Affiches gaan ophangen in de stad, etc.)

□ Verzendingen
(affiches plooien, etiketten plakken, etc.)

□ Foto’s trekken
□ Catering verzorgen

□ Helpen op evenementen (onthaal, bar bedienen, toezicht )
□ ondersteunen bij activiteiten in huis
(toog, tickets scheuren, toezicht houden, etc.)

□ Andere:

(koken voor artiesten, opdienen, afruimen, inkopen doen, etc.)

Wat is volgens jou een goede vrijwilliger?

Wat verwacht je van CostA?
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