Functieprofiel
Entertainment Commissie
Stichting Vakantiespel
Lid Entertainment Commissie
Inhoud van de functie
Zorgen voor een interactief, leuk en spannend verhaal dat zich tijdens de VakantieSpelweek ontspint,
met een ontknoping op de vrijdag. Dit verhaal wordt ondersteund door levende personages,
opdrachten en internetfilmpjes. Tevens een actieve/sturende rol spelen in het organiseren van het
entertainment tijdens de Sinterklaasintocht. Actief zijn binnen stichting Vakantiespel om andere
commissies waar nodig te ondersteunen.
Taakomschrijving
Voorbereidingsfase
 Bedenken van het Rode Draad verhaal en maken van een script
• Benaderen van acteurs voor de te spelen rollen
• Regelen van de opnamedagen en -locaties
• Filmen en monteren van het Rode Draad verhaal
• Maken en inzingen van het VakantieSpellied in het thema
• Organiseren van de filmvertoning voor de deelnemers
• Zelf maken of inkopen van de slotact op de vrijdag
• Zorgen voor het entertainmentprogramma bij de intocht van Sinterklaas
• Actieve rol binnen stichting Vakantiespel om andere commissies te ondersteunen.
Vakantiespelweek
• Coördineren van het Rode Draad verhaal tijdens de week
• Coördineren van de eventuele extra zaken zoals een nieuwsbrief of opdrachtenboekjes
• Coördineren van de vrijdagavond
• Coördineren van de filmvertoning voor de deelnemers
Sint in Alphen
 Coördineren van het entertainment tijdens de Sinterklaasintocht in Alphen aan den Rijn
Competenties
 Creatief in het bedenken van ‘verhalen’
 Affiniteit met liedjes en zingen
 Gericht op samenwerken
 Sterke proactieve werkhouding, zelfstarter
 Flexibel in tijdbesteding
 Goed kunnen omgaan met druk
 Inventief in het vinden van oplossingen
 Zorgvuldig en accuraat
Duur van de functie/tijdsbesteding
Je moet de intentie hebben de functie minimaal drie jaar te willen vervullen.
Gedurende het jaar woont een lid van de Entertainment Commissie één keer per 4 weken de
commissievergadering bij. Buiten de vergaderingen om is het lid bezig met het uitwerken van de
ideeën en acties die zijn voortgekomen uit de commissievergadering. De tijdsbesteding is gemiddeld
over het gehele jaar ongeveer 12 uur per maand.
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