
1. Hoe gaat het aanmelden in z’n werk?
Tot afgelopen jaar gebruikte Opwekking het systeem 
Buzaroo voor de registratie van de Pinksterconferentie.  
Dit jaar zijn we overgestapt op een nieuw systeem. We 
hebben jouw wachtwoord en gebruikershistorie niet 
overgezet. Wél hebben we jouw persoonsgegevens 
overgenomen vanuit Buzaroo. Hierdoor hoef je alleen een 
nieuw wachtwoord aan te vragen om gebruik te maken van 
het nieuwe registratiesysteem.

Wat moet je doen?
 ] Vanaf 1 februari kun je je aanmelden via  

www.ikganaaropwekking.nl.
 ] Klik op het registratieformulier voor medewerkers.
 ] Klik in het volgende scherm onder ‘Inloggen’ op de link 

‘wachtwoord vergeten’.
 ] Vul daarna het e-mailadres in waarmee je bekend bent 

bij Buzaroo.
 ] Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je 

nieuwe wachtwoord kunt aanmaken.
 ] Volg de link en vul je nieuwe wachtwoord in. Daarna 

kom je direct in het juiste registratieformulier terecht.

In het vervolg kun je, wanneer nodig, weer inloggen met 
je e-mailadres en je gekozen wachtwoord. Als je abonnee 
bent van Opwekking Magazine wordt de abonneekorting 
automatisch in je registratie toegepast. 

2. Hoe en wanneer registreer ik mij als 
medewerker?

Als je je als medewerker wilt registreren kun je 
gebruikmaken van het formulier ‘registreren medewerker’. 
In dit formulier kun je ook aangeven dat je wil kamperen. 
Registreren als medewerker kan per persoon, maar je kan 
ook meteen je gezin en/of extra medewerkers toevoegen. 
Je vult eerst je persoonlijke gegevens in en geeft antwoord 
op de vragen die volgen over het meewerken. Daarna 
krijg je de mogelijkheid om extra medewerkers en extra 
kampeerders toe te voegen. Let bij het invullen goed op 
onderstaande punten:

MEDEWERKERS
INFORMATIE

Een conferentie als Opwekking 2019 zou niet georganiseerd kunnen worden 
zonder de hulp van vele vrijwilligers. Afgelopen jaar werkten er ongeveer 
vijfentwintighonderd mensen mee, en ook voor dit jaar verwachten we 
weer zo’n aantal nodig te hebben. In dit document informeren we je hoe het 
aanmelden en registreren als medewerker in z’n werk gaat. Ook geven we 
antwoord op vragen die je als medewerker kunt hebben.



Geef per persoon aan of deze fulltime of parttime 
meewerkt. Fulltime betekent dat je alle dagen minimaal 
6 uur per dag aan het werk bent. Parttime betekent dat je 
minder dan 6 uur per dag meewerkt. Geef ook aan bij welke 
afdeling je wil werken (let op: je kunt niet veranderen van 
afdeling zonder overleg met de desbetreffende coördinator).

Op het formulier vul je ook in of je wel of niet meewerkt 
tijdens de op- en/of afbouw. Werk je voor het eerst mee 
tijdens de opbouwweek, of maakt het je niet uit bij wie 
je ingedeeld wordt? Geef dan aan of je alle voorkomende 
werkzaamheden of elektra werk kunt doen. Heb je eerder 
meegewerkt en heb je voorkeur voor een afdeling of team, 
dan kun je dat aangeven door de naam van de betreffende 
ploegleider of coördinator te kiezen of aan te geven dat je je 
eigen afdeling komt voorbereiden.

Bij extra kampeerders vul je de personen in die niet 
meewerken maar wel komen kamperen. De vraag 
‘totaal aantal kampeermiddelen’ heeft betrekking op alle 
kampeerders samen van de registratie. Tot slot krijg je een 
mogelijkheid om extra parkeerkaarten toe te voegen en kun 
je de nieuwe Opwekking CD 43 bestellen. Registreren kan 
vanaf 1 februari. De sluitingsdatum is woensdag 29 
mei.

3. Wat kost het en hoe kan ik betalen?
Je betaalt alleen de kosten voor het kamperen tijdens 
de conferentie, niet voor het kamperen tijdens de 
opbouwweek. Per ‘Registratie medewerkers’ ontvang 
je standaard één gratis parkeerkaart. Voor fulltime 
medewerkers hanteren we een aangepaste prijs van € 25,50 
en zij betalen geen toeristenbelasting. Daarnaast komen zij 
in aanmerking voor gratis maaltijden. 

Parttime medewerkers betalen de normale kampeertarieven 
(zie www.ikganaaropwekking.nl) en komen niet in 
aanmerking voor maaltijden. Je gezinsleden die niet 
meewerken, maar wel meekomen, betalen de normale 
kampeertarieven en komen ook niet in aanmerking voor 
maaltijden. Ben je abonnee van Opwekking Magazine, 
dan ontvang je 10% korting op de kampeerprijzen en 
op de Opwekking CD 43. Tijdens de registratie is er de 
mogelijkheid om abonnee te worden. Je kunt betalen via 
iDeal of via een overboeking. 

4. Hoe weet ik of ik fulltime kan meewerken?
Je kunt op het formulier aangeven dat je fulltime wil 
meewerken, maar je coördinator bepaalt of je fulltime kan 
worden ingezet. Als je niet fulltime wordt ingezet, kom 
je niet in aanmerking voor de medewerkerskorting en 
maaltijden. 

5. Wat moet ik doen als ik als medewerker mij 
wil aansluiten bij een grote groep om samen te 
kamperen?

Als je bij een grote groep hoort die gezamenlijk 
wil kamperen, stuur dan je bevestigingsmail met je 
registratienummer door aan de contactpersoon van 
jouw groep. Dan kan hij/zij jouw gegevens aan de groep 
toevoegen. Medewerkers die ook als kwartiermaker voor 
hun groep zijn aangesteld, mogen hun kampeermiddel 
vanaf donderdag 10.00 uur plaatsen op het veld dat aan 
de groep is toegewezen. De overige kwartiermakers (geen 
medewerkers) mogen vanaf 17.00 uur arriveren. 

6. Moet ik verder vooraf nog iets regelen?
Informeer zelf je coördinator wanneer je beschikbaar bent 
en wanneer niet. Daarnaast is het belangrijk dat je zelf 
een W.A.- en een ongevallenverzekering hebt afgesloten. 
Opwekking kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld 
worden.

7. Wanneer kan ik arriveren?
 ] Medewerkers voor de conferentie kunnen donderdag 

6 juni vanaf 10.00 uur arriveren en kunnen tot 22.00 
uur op het kampeerterrein terecht.

 ] Medewerkers van de opbouwweek kunnen zondag 
2 juni vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur arriveren. 

 ] Medewerkers die ook op vrijdag en/of zaterdag ná 
Hemelvaartsdag meehelpen (31 mei en 1 juni) worden 
om 8.00 uur verwacht. Let op! Kamperen vanaf 
Hemelvaartsdag is alleen mogelijk met toestemming van 
je coördinator.

8. Hoe kom ik aan een toegangsbewijs?
Medewerkers van de opbouwweek ontvangen per post een 
parkeerkaart die tegelijk je toegangsbewijs is. Deze is zowel 
voor de opbouwweek als voor de conferentie geldig.
Medewerkers voor de conferentie volgen de borden 
‘Backstage’ naar de portakabin ‘Ontvangst backstage’. Daar 
wordt gecontroleerd of je bent ingeschreven. Je ontvangt je 
parkeerkaart, die tegelijk je toegangsbewijs is, per post.



9. Hoe vind ik mijn kampeerplek? 
Je krijgt een plek toegewezen op een van de 
medewerkersterreinen met of zonder stroomvoorziening. 
Stroomvoorziening kan niet gegarandeerd worden. Mocht 
je bij jouw team ingedeeld willen worden, stem dit dan voor 
de conferentie af met je coördinator. 

10. Waar parkeer ik mijn auto? 
Meteen nadat je je kampeerspullen hebt uitgeladen, parkeer 
je je auto op het parkeerterrein voor medewerkers.  
Tijdens de conferentie parkeren medewerkers hun auto aan 
de overzijde van de provinciale weg. 

11. Welke regels gelden er voor medewerkers?
Opwekking hanteert een aantal algemene voorwaarden, 
die ook voor medewerkers gelden. Zie www.opwekking.nl. 
Verder is belangrijk om te weten dat:
 ] Het conferentieterrein tijdens op- en afbouwdagen 

alleen toegankelijk is voor medewerkers vanaf 15 jaar.
 ] Kamperen op het medewerkersterrein tijdens opbouw, 

conferentie en afbouw alleen mogelijk is voor 
medewerkers.

 ] Er tijdens de op- en afbouw periode geen voorzieningen 
voor mindervaliden zijn.

 ] Mee-eten (vanaf maandag) tijdens de op- en afbouw 
alleen mogelijk is voor medewerkers.

 ] Mee-eten op donderdag alleen mogelijk is voor 
medewerkers van de opbouweek.

 ] Mee-eten (vanaf vrijdag) tijdens conferentie alleen 
mogelijk is voor fulltime medewerkers.

VEELGESTELDE VRAGEN
 U Wat is aanmelden?

Aanmelden is alleen het proces ‘nieuw wachtwoord 
aanvragen’ voor de Buzaroo gebruikers en het proces 
waarbij een nieuw iemand zich voor het eerst aanmeld in 
ons systeem door zijn/haar persoonsgegevens, e-mailadres 
en wachtwoord in te stellen.

 U Wat is registeren?
Registreren is het proces van het invullen van de formulieren 
om je te registreren als medewerker.

 U Ik heb mijzelf al geregistreerd via het formulier 
‘registreren kamperen’ wat nu?

Wanneer je al bent geregistreerd als kampeerder, stuur 
dan een e-mail met vermelding van je registratienummer 
naar registratie@opwekking.nl om de registratie kosteloos 
te annuleren en registreer je opnieuw als medewerker. Je 
weet dan zeker dat je gegevens op de medewerkerslijst 
terechtkomen.

 U Ik kampeer niet op het terrein. Moet ik een 
formulier invullen?

Ook als je niet op het terrein kampeert, is het noodzakelijk 
dat je het formulier ‘registreren medewerkers’ invult, zodat 
je gegevens op de medewerkerslijst terechtkomen. Vul dan 
bij de vraag ‘kamperen tijdens de conferentie’? ‘Nee’ in. 

CHECKLIST
Controleer aan de hand van onderstaande checklist of je 
niets vergeet. Doe dit begin mei nog een keer.

VANAF FEBRUARI:
 / Geregistreerd
 / Betaald
 / E-mailbevestiging ontvangen
 / Jouw bevestigingsmail aan de contactpersoon 

doorgestuurd (alleen wanneer je met een  
grote groep kampeert)

 / Coördinator geïnformeerd over beschikbaarheid 
 / WA-verzekering in orde

BEGIN MEI:
 / Op de hoogte van toegestane aankomsttijd
 / Juiste aantal toegangsbewijzen/parkeerkaarten 

ontvangen
 / Op de hoogte hoe je je kampeerplek vindt
 / Op de hoogte waar je kunt parkeren
 / Op de hoogte van de regels

NOG VRAGEN?
Neem gerust contact op met ons kantoor via 088-352 67 01.


