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1.
Welkom
Wat leuk dat je interesse hebt in vrijwilligerswerk bij de Stichting Grolse Kermis (SGK). In deze gids
wordt informatie gegeven over de mogelijke werkzaamheden, maar er wordt ook aandacht
geschonken aan de eisen aan de vrijwilligers. Een goede match tussen persoonlijke voorkeuren en
eisen vanuit de organisatie is in onze ogen een waarborg voor tevredenheid en langdurige
samenwerking.
SGK waardeert het dat er veel vrijwilligers
binnen de organisatie actief zijn en hecht veel
belang aan het vrijwilligerswerk. Samen werken
om van de kermis een volksfeest voor iedereen
te maken. Je haalt er altijd iets waardevols uit.
In deze informatiegids worden de commissies beschreven en worden de mogelijke werkzaamheden
als vrijwilliger (lees commissielid) nader toegelicht. Ook zullen de vereisten kort beschreven worden.
2.
Achtergrondinformatie SGK
De Grolse Kermis bestaat al ruim 175 jaar. In de loop der tijd is er nogal wat gewijzigd. Hoewel er
vanaf 1277, toen de "Grote veste" haar stadsrechten kreeg, in Groenlo volop feest is gevierd (denk
ook maar eens aan de jaarmarkten in de middeleeuwen etc.), werd in de jaren 1843 en 1844 de basis
gelegd voor de huidige kermis.
De "Grolse kermis" is van en voor de bevolking van Groenlo en omgeving. Dat was zo, is zo en zal ook
altijd zo moeten blijven. Iedereen moet kunnen delen in de feestvreugde.
De Stichting Grolse Kermis heeft als doel het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van de
Kermis, zoals die elk jaar te Groenlo worden gehouden.

2.1
Algemene informatie vrijwilligerswerk
Zonder vrijwilligers kan de SGK niet bestaan. Vrijwilligerswerk binnen SGK is geen verplichting.
Echter, vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Daarom maken wij duidelijke afspraken met jou over de
aard en inhoud van het werk. Wanneer hier van afgeweken wordt, gaan we met elkaar in gesprek.
Dit geldt voor jou, maar ook voor de SGK.
De SGK is een stichting en kent daardoor geen leden, wel vrijwilligers. In grote lijnen is
vrijwilligerswerk bij SGK in de volgende categorieën in te delen:
SGK Vrijwilliger
- Vrijwilliger (Commissielid): je helpt in een commissie om een activiteit voor te bereiden en
uit te voeren. Daarmee wordt je beschouwd als lid van de stichting.
- Bestuurslid: je helpt mee in het bestuur van de SGK. Het bestuur bestaat uit het dagelijks
bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Daarnaast is er het Groot Bestuur. Deze
bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de commissies binnen de SGK.
Overige vrijwilligers
- Ondersteunende vrijwilliger: je helpt incidenteel bij het opzetten en/of uitvoeren van
activiteiten tijdens de kermis, echter ben je geen lid van de SGK.
- Barvrijwilliger: om de SGK vrijwilligers ook van de kermis te kunnen laten genieten wordt het
barpersoneel samengesteld uit vrijwilligers van andere verenigingen. Zij krijgen daar een
vrijwilligersvergoeding voor (al dan niet als bijdrage aan de betreffende vereniging). Je bent
geen lid van de SGK.
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2.2
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Hierboven is het organogram van de SGK afgebeeld. Aan het hoofd staat het Dagelijks Bestuur (DB).
Het dagelijks bestuur gaat over de normale gang van zaken en de uitvoering van de besluiten
genomen door het algemeen bestuur. Daaronder staat het Groot Bestuur (GB) Zij geven sturing aan
de stichting. Daar weer onder staan de commissies die verantwoordelijk zijn voor een specifieke
activiteit, festiviteit of taak.
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3
Commissies die graag vrijwilligers verwelkomen
Hieronder zijn de diverse commissies beschreven die de SGK kent.
3.1
Communicatie commissie
De communicatie commissie bestaat uit een aantal onderdelen:
- PR: De SGK laat graag van zich horen via de diverse communicatiekanalen zoals de
(week)bladen en social media.
- Website: Op de website kun je alle wetenswaardigheden over de SGK vinden.
- Boekje: Om het programma van de feestdagen onder de aandacht van de (Grolse) bevolking
te brengen wordt elk jaar het kermisboekje uitgegeven.
- Sponsoring en advertenties: Een samenwerking tussen het boekje en de penningmeester om
sponsoren te verkrijgen en advertenties te verkopen.
3.2
Een jaartje meer
De commissie “Een jaartje meer” heeft als doelstelling om de oudere medemens ook te laten
genieten van de kermis. Hiervoor wordt op de zondagochtend een feestprogramma aangeboden. Op
kermiszondag wordt ‘de jongen van vrogger’ van 11.00 tot 14.00 uur een gezellig samenzijn verzorgd,
met amusement, voorzien van een hapje en een drankje.
3.3
Kinderspelen commissie
De kinderspelen commissie organiseert de kleurwedstrijd. Kinderen van de basisscholen kunnen zich
in verschillende leeftijdscategorieën hiermee creatief uitleven.
Ook het organiseren van de kindershow in de feesttent is een onderdeel van deze commissie. Voor
de peuters en de kinderen tot en met groep 3 van de basisschool vindt een prachtige en
humoristische kindershow plaats in de tent.
Een groot onderdeel zijn de kinderspelen. Alle Grolse kinderen in de groepen 4 t/m 8 van de
basisscholen en ook kinderen buiten Groenlo uit deze doelgroep kunnen deelnemen aan een
gevarieerd en spannend spelprogramma.
3.4
Muziek commissie
Geen kermissfeer zonder een goede band. De muziek commissie regelt de bands voor de tentfeest,
de DJ’s bij het spelspektakel, etc.
3.5
Panelen commissie
De commissie zorgt ervoor dat er ieder jaar weer genoten kan worden van de Bloemenpanelenroute.
De verlichten bloemenpanelen op en rondom het kermisfeestterein aan de Maliebaan levert een
fleurig, kleurig en feestelijk plaatje.

3.6
Technische commissie
De technische commissie regelt alle zaken rondom het kermisterrein. Denk hierbij aan het opbouwen
van de tent, de toegangspoort, etc.
3.7
Teenage commissie
De Teenage commissie verzorgt het feestgedeelte voor de jeugd van 12 tot en met circa 15 jaar.
3.8
Tent & Bar commissie
De tent & bar commissie verzorgt het horeca gedeelte van de volksspelen.
3.9

Volksspelen commissie
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Hét culturele erfgoed van Groenlo: de volkspelen. De commissie volksspelen organiseert de
onderdelen jeugdvogelschieten, fladderschieten, vogelgooien en vogelschieten en natuurlijk het
huldigen van de koningsparen.
3.10 Zondag commissie
De Zondag commissie organiseert het Grols Spelspektakel. Met tal van leuke spellen zijn er weer
leuke geldprijzen te winnen. De spellen zijn gebaseerd op geluk, kennis, behendigheid, muziek, sport
en spel.
3.11 Kaartcommissie
Vanuit de SGK is er een commissie die voor alle kaartvrienden en kaartvriendinnen een
kruisjastoernooi organiseert op acht maandagavonden door het jaar heen.
3.12 Kermisviswedstrijd
Op de zondagochtend is er de kermisviswedstrijd voor de jeugd in de Grolse gracht. Hier is geen
speciale SGK-commissie voor. Dit evenement georganiseerd door de Groenlose Hengelvereniging.
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4.
Aanvullende informatie en aanmelden
Ben jij na deze informatie geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de SGK? Via het vrijwilligers
aanmeldformulier op onze website kun je je aanmelden. Of neem contact op om met één van onze
vrijwilligers.
4.1
Wat verwachten wij van jou?
Als vrijwilliger in de commissies verwachten we dat je actief deelneemt. Binnen de commissies wordt
het werk verdeeld en de afspraken gemaakt. Daarnaast is er een aantal algemene
ledenvergaderingen waar we je graag zien verschijnen. Tijdens de kermis ben je niet alleen bezig met
je eigen onderdeel, maar ben je ook de helpende hand bij andere onderdelen. Zowel tijdens de
opbouw, de kermis als de afbouw. Daarnaast loop je mee met de jaarlijkse collecte.
Er geldt geen minimale leeftijd om vrijwilligerswerk binnen de SGK te doen. Wel hanteren we een
strikt alcohol en drugs beleid: NIX onder 18! Ook voor de vrijwilligers.
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte diensten. Eventuele onkosten in overleg
met het bestuur. Als commissielid (vrijwilliger van de SGK) heb je wel toegang tot de feestavonden
van de SGK zoals de vrijwilligersavond, de afsluitende kermis-bbq, de vogelversieravond, etc.
Samen met elkaar maken we er een mooi feest van!
4.2
Contact
Wil je meer weten of heb je vragen? Je kunt met ons secretariaat contact opnemen via
secretariaatgrolsekermis@gmail.com. Of kijk op onze website www.grolsekermis.nl . We helpen je
graag.

We kijken uit naar je aanmelding!
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