VOORWAARDEN VRIJWILLIGER
FESTIVAL Das
Oktober Metalfest 2022
Wanneer je je opgeeft als vrijwilliger voor DOMF 2022 gelden de volgende voorwaarden:
1. Aard van het vrijwilligerswerk
1.1. De vrijwilliger zal uitsluitend aanvullende werkzaamheden verrichten ten behoeve van Das Oktober
Metalfest. Deze werkzaamheden behoren niet tot die welke betaalde beroepskrachten binnen de organisatie
plegen te verrichten of in het recente verleden verricht hebben.
1.2. Aan de vrijwilliger worden geen diploma- of ervaringseisen gesteld.
1.3. De vrijwilliger dient de aanwijzingen van zijn of haar coördinator op te volgen.
2. Werktijden
2.1. De werkzaamheden vinden plaats in Eindhoven van 30 september t/m 2 oktober 2022. De arbeidsduur
en werktijden worden, in overleg met de vrijwilliger, uiterlijk 15 september vastgesteld.
2.2. De vrijwilliger voert het vrijwilligerswerk minimaal 1 dienst uit, tenzij anders overeengekomen.
3. Regeling bij ziekte, thuisblijven i.v.m. RIVM-richtlijnen of verhindering
3.1. De vrijwilliger stelt de vrijwilligerscoördinatoren van KEES in geval van ziekte, thuis moeten blijven i.v.m.
RIVM-richtlijnen of verhindering zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte via telefoon en bij
onbereikbaarheid via e-mail.
3.2. KEES is verantwoordelijk voor de vervanging van de vrijwilliger tijdens diens afwezigheid.
4. Verzekering
4.1. Das Oktober Metalfest heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die dekking geeft aan schades
die door de vrijwilliger tijdens het uitoefenen van zijn/haar werkzaamheden worden veroorzaakt. De
vrijwilliger dient Dynamo Metalfest via de vrijwilligerscoördinatoren van KEES direct na het ontstaan van de
schade in te lichten en de afhandeling van de schade aan Das Oktober Metalfest over te laten.
4.2. Das Oktober Metalfest zal de vrijwilliger niet aanspreken voor de schade welke door de vrijwilliger in de
uitoefening van haar/zijn werkzaamheden aan Das Oktober Metalfest is toegebracht, tenzij er sprake is van
grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet van de vrijwilliger.
4.3. Das Oktober Metalfest en KEES zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen van de
vrijwilliger.
5. Overige afspraken
5.1. Het rooster voor de werkzaamheden wordt gemaakt door de vrijwilligerscoördinatoren van
KEES en wordt uiterlijk 15 september 2022 bekend gemaakt. De vrijwilliger dient zich aan het gemaakte
rooster te houden.
5.2. Tijdens het uitvoeren van zijn of haar taken zal de vrijwilliger een professionele werkhouding aannemen.
5.3. De vrijwilliger dient zich te allen tijde aan de huisregels en algemene voorwaarden van Das Oktober
Metalfest te houden, zoals gecommuniceerd via www.loudnoise.nl en de huisregels van het Klokgebouw.
5.4. De vrijwilliger neemt de op dat moment geldende coronamaatregelen in acht gedurende het festival.

5.5. Als de vrijwilliger één van de vragen van de Gezondheidscheck Coronavirus met ‘ja’ moet beantwoorden,
dan
mag
die
persoon
niet
komen
werken
en
blijft
thuis,
zie
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck.
5.6. Tijdens het uitvoeren van zijn of haar taken mag de vrijwilliger niet onder invloed zijn van alcohol,
soft/harddrugs en/of andere verdovende middelen.
5.7. De vrijwilliger geeft KEES en Das Oktober Metalfest toestemming om beeldmateriaal waar de vrijwilliger
op staat, gemaakt tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk, te gebruiken voor
communicatiedoeleinden.
5.8. KEES houdt de vrijwilligersgeschiedenis van de vrijwilliger bij KEES bij. In het inschrijf- en roostersysteem
kan KEES zien of de vrijwilliger vaker aan een KEES-project heeft deelgenomen.
5.9. Door je aan te melden als vrijwilliger word je geabonneerd op de KEES-nieuwsbrieven. Je ontvangt
maandelijks nieuws en wordt uitgenodigd je aan te melden als vrijwilliger voor andere festivals waar KEES
vrijwilligerscoördinatie verzorgt. Na ontvangst, kun je je hier indien gewenst voor afmelden.

