Pink s terconferen tie
(m a at scha ppelijke) s tage

Info voor scholieren

Wie is Opwekking? En wat is de
Pinksterconferentie?
Opwekking is een interkerkelijke stichting die al vijftig jaar
bestaat en zich actief bezig houdt met het verkondigen van
het evangelie en het toerusten van christenen. Door middel
van het uitgeven van boeken, cd’s en het organiseren van
conferenties wordt aan deze doelstelling handen en voeten
gegeven.
•
Het grootste evenement dat Opwekking ieder
jaar organiseert, is de pinksterconferentie op het
evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.
Ongeveer 55.000 mensen - waaronder 20.000
kampeerders – bezoeken gedurende vier dagen de
conferentie. Er zijn aparte programma’s voor kinderen,
tieners en jongeren en volwassenen.
Welke afdelingen zijn er met welke taken?
Er is een aantal afdelingen waar je uit kunt kiezen om
je (maatschappelijke) stage te doen. Je zal tijdens de
conferentie bij één afdeling meewerken. Bij je aanmelding
geef je zelf aan bij welke afdeling dit zal zijn. Van iedere
afdeling vind je een korte beschrijving. Ter plekke zal
gekeken worden wat je specifieke taken zijn. Wij vinden
het belangrijk dat jouw stage leuk, leerzaam en zinvol is.
De afdelingen:
•
Kinderplein
Heb jij een klik met kinderen? Hangen ze al om je nek
voordat je goed en wel binnen bent? Dan kunnen
wij jouw hulp goed gebruiken op het kinderterrein.
Kinderen zijn heerlijk vrij en onvoorspelbaar, zo ook
dit werk. Van tevoren kunnen we je niet een vaste
takenlijst geven, maar dat het intensief en leuk wordt
dat weten we wel zeker. (Aanmelden voor deze
afdeling is mogelijk tot 4 weken voor de conferentie)
•
Lectuur- en Muziektent
In de lectuur- en muziektent werken onder andere
gastheren en –vrouwen. Als gastheer of –vrouw ben
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je het visitekaartje van de tent. De belangrijkste taken
zijn: programmaboekjes en catalogus van Opwekking
uitdelen, algemene vragen van klanten beantwoorden
en mensen met eten en drinken vriendelijk verzoeken
dit buiten de tent te doen. Ben jij praktisch ingesteld,
klantvriendelijk en wil je de bezoekers zo goed
mogelijk van dienst zijn? Dan zoeken wij jou.
Werktijden zijn tussen 12.00 uur – 17.00 uur.
Medewerkersrestaurant
Het medewerkersrestaurant is de plek waar ongeveer
1500 medewerkers van Opwekking hun maaltijden
gebruiken. In teamverband zorg je ervoor dat alles wat
nodig is klaarligt om eten op te scheppen en dat het
na afloop weer opgeruimd wordt. Een gezellige taak.
Praktische ondersteuning
De afdeling praktische ondersteuning (PO) is een
expert in het snel oplossen van problemen. De
werkzaamheden zijn heel divers, van vlonders
repareren tot wateroverlast wegwerken. Soms werkt
deze afdeling onder druk, en soms zijn er klussen die
kunnen wachten. Bij deze afdeling is het ook mogelijk
om je met z’n tweeën aan te melden.
Snacktent (hoofdterrein)
Snacken, wie houdt er niet van? Zo ook de vele
kampeerders en bezoekers op het conferentieterrein.
Iedereen wil wel een lekker patatje met een frikadel
speciaal erbij. In de snacktent mag jij gaan helpen om
ervoor te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk hun
eten krijgen.
Stewardskantoor
Het stewardskantoor wordt ook wel het uitzendbureau
van de pinksterconferentie genoemd. Iedere afdeling
die een klus geklaard wil hebben, komt bij dit kantoor
vragen om vrijwilligers. Een taak die ieder jaar voorbij
komt is de opbouw en de afbraak van de Sing-in.
De Sing-in is hét moment van de conferentie waar
50.000 bezoekers bij elkaar komen om te zingen in de
openlucht.
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Tienerprogramma
» Oase
Dit is de tent voor de medewerkers en artiesten van
de zgn. Teenzone. De medewerkers van deze tent
gaan het tienerterrein over om alle medewerkers van
drinken te voorzien. Het is een erg leuk en gezellig
team om mee samen te werken.
» Mcnellies
Dit is de tent waar de maaltijden worden verzorgd
voor de medewerkers van de Teenzone. Drie keer per
dag wordt dit eten gehaald/ klaargemaakt, geserveerd
en na afloop weer opgeruimd. Het team zorgt ervoor
dat iedere maaltijd een feestmaal is.
» Kids
In deze tent worden de kinderen van de medewerkers
van de Teenzone opgevangen. De allerkleinsten
worden hier gebracht terwijl de oudere kinderen naar
de kinderdiensten worden gebracht met een bolderkar.
Het is een enthousiast team dat van kinderen houdt.
» Cleanteam
Iedereen waardeert schoon en fris sanitair, en het
schoonmaken ervan is dan ook een dankbare taak. Dit
is een perfecte kans om je van je goede kant te laten
zien. Een zeer gewaardeerde klus.
Verkeer
Tijdens de conferentie parkeren er meer dan 10.000
auto’s op de parkeerterreinen. Lijkt het jou leuk een
goede doorstroming van al deze auto’s te verzorgen
en houd je er daarnaast van om in de buitenlucht te
werken? Dan is afdeling Verkeer enthousiast om jou
als stagiaire te begeleiden. Voor deze plek moet je
minimaal 16 jaar zijn.

Wat verwachten wij van jou?
Wij verwachten van jou een positieve houding. Misschien
denk je dat heel veel van de mensen die meewerken in
bijvoorbeeld de snacktent of bij het kinderplein daarvoor
betaald krijgen. Dat is niet zo. De pinksterconferentie kan
alleen maar bestaan vanwege de vele vrijwilligers. Al deze
mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de bezoekers.
Dit verwachten wij ook van jou.
De pinksterconferentie is een christelijk evenement.
Dit betekent niet dat je zelf christen moet zijn om je
(maatschappelijke) stage bij ons te doen. Wel verwachten
wij dat je respect hebt voor de ander en let op je
taalgebruik.
Hoe meld je jezelf aan?
Lijkt het jou leuk om je (maatschappelijke) stage bij ons
te doen, laat dat aan ons weten door een e-mail te
sturen naar registratie@opwekking.nl. Daarnaast meld je
jezelf aan als kampeerder via onze site. Hier zijn kosten
aan verbonden, de kampeertarieven staan op onze site.
Wanneer je jonger dan 18 jaar bent, moet je iemand
opgeven die jouw toezichthouder is. Degene hoeft niet
naast jouw tent te kamperen, maar moet wel het hele
weekend aanwezig zijn en weten waar jij kampeert. In
geval van nood kan hij of zij jou opzoeken. Als je niet op

het terrein kampeert, omdat je bv. in de buurt woont of op
een camping of bungalow in de buurt verblijft, dan hoef je
jezelf niet aan te melden als kampeerder.
Wat is het vervolg?
Nadat we je mail ontvangen hebben, ontvang je een
aanmeldingsformulier voor (maatschappelijke) stage
tijdens de pinksterconferentie. Hierop vul je je persoonlijke
gegevens in, de gegevens van je school, jouw voorkeur
voor een afdeling, je beschikbaarheid en je motivatie.
Bij het aanmeldingsformulier ontvang je ook een
informatiedocument over de afspraken die wij graag
met jou maken. Nadat wij jouw aanmeldingsformulier
ontvangen hebben, sturen wij dit door naar Gerrit van
Wijngaarden. Hij gaat samen met jou kijken welke afdeling
het beste bij jou en jouw motivatie past. Hij is ook degene
met wie jouw stagebegeleider van school contact kan
leggen als er vragen of onduidelijkheden zijn. Afhankelijk
van jouw beschikbaarheid zal je ingepland worden tijdens
de conferentie.
Tijdens de conferentie moeten alle stagiaires zich ’s
ochtends om 9.00 uur melden bij de snacktent, waar
Gerrit aanwezig zal zijn. Mocht je voor het eerst op de
conferentie komen, dan kan je je bij aankomst melden bij
de toegangscontrole. Volg hiervoor de borden ‘Backstage’.
Zij kunnen jou uitleggen hoe je bij de snacktent komt.
Gerrit heet je welkom, geeft een korte introductie van
Opwekking en vertelt je alles over de programma’s die er
zijn. Wanneer er ‘vrije tijd’ in jouw rooster is, vinden we
het leuk als je een dienst meemaakt van bijvoorbeeld het
tienerprogramma. Gerrit begeleidt je naar de afdeling
waar je gaat werken en koppelt je aan de juiste persoon
op de afdeling. De verantwoordelijke persoon op de
afdeling tekent de papieren van jouw school, zoals de
urenverantwoording. Na afloop (na je laatste werkdienst
als stagiaire) meld je je ook weer af bij Gerrit. Hij zal
samen met jou evalueren hoe je de stage vond. Mocht je
leerkracht op bezoek willen komen, dan mag je hem of
haar in contact brengen met Gerrit. Hij zal hem of haar
ontvangen en rondleiden op de afdeling waar jij aan het
werk bent.

