WOO HAH x ROLLING LOUD
Welkom bij de crew van WOO HAH! x Rolling Loud 2022. Wat ontzettend fijn dat jij er met ons een
onvergetelijke editie van komt maken! In dit bestand vind je al de informatie die je nodig hebt om goed
voorbereid aan het werk te gaan. Lees dit bestand aandachtig door. Let’s go!

Als vrijwilliger krijg je enkele dagen voor het festival een mail met je accreditatie. Deze mail is, naast een
bevestiging voor jezelf ook bevestiging dat je officieel geregistreerd in het systeem staat. Zorg dat je deze
mail kan laten zien. Geprint of op je telefoon.
De crew-entree zit naast de reguliere entree. Je kan dus gewoon de bordjes naar de entree volgen vanaf de
fietsenstalling, bushalte en parkeerplaats. Om bij de crew-entree te komen houdt je de meest linker rij aan,
deze is ook te kennen aan de tekst “crew entrance”.
Stap voor stap:

- Bij aanvang meld je je bij de crew-entree met een geldig legitimatiebewijs (LET OP: een
kopie of rijbewijs gelden NIET). Bij goedkeuring ontvang je jouw vrijwilligersbandje en, bij
aanvraag, een campingbandje. Dit heb je aangegeven in je aanmeldformulier.
- Vervolgens kun je door naar de camping, terrein, of als je daarna je dienst hebt, de Lodge.
-Je meldt je 30 minuten voor je dienst bij de Lodge, dit is centrum voor de crew. Bij de
Lodge ontvang je jouw t-shirt en maaltijdbox. De box is je lunch óf diner. De tijd in het rooster
is de starttijd van je dienst en dus niet de tijd dat je bij de Lodge moet zijn. Van de crewentree naar de Lodge is 10 minuten lopen.
- Vanuit de Lodge kun je vertrekken naar je dienst. Er zijn crewbegeleiders per werkplek
aanwezig. Deze mensen staan klaar, wanneer het team compleet is, om jullie naar je
werkplek te brengen. Je herkent de werkplekken aan de bordjes die de
begeleiders vasthouden.
Let op: Je kunt de Lodge alleen maar binnen op de dag dat je moet werken. Kom je al een
dag voor je dienst, dan moet je ook door de crewentree naar binnen voor je registratie.
Lockers
Heb je waardevolle spullen bij je? Dan kun je die uitsluitend tijdens je dienst in een locker
leggen. De lockers zijn aanwezig in de Lodge. Op het festival staan ook lockers, waar je als
bezoeker gebruik van kan maken.

Tijdens je pauze kan je je meegenomen lunch of dinerpakketje opeten. De pauzes dienen in overleg met het
desbetreffende barhoofd of coördinator te worden geregeld, ook als je even naar het toilet moet geef je dit
even door. Je neemt dus nooit zelf pauze. Je bent verplicht om je crew shirt te dragen. Het is ten strengste
verboden om voor en tijdens je dienst alcoholhoudende drank en/of drugs te gebruiken. Ook roken op je
werkplek is een No-Go, maar mocht de nood hoog zijn; overleg dit dan even en ga uit het zicht staan.

Klaar met jouw dienst? Meldt je af bij de Lodge! Overleg altijd eerst met je barhoofd of coördinator of je echt
klaar bent, daarna kun je jouw werkplek pas verlaten. Bij de Lodge laat je het borgticket wat je hebt ontvangen
in de mail scannen. Let op: ook hier zal legitimatie gecontroleerd worden. Nadat deze gescand is, is je
afmelding bevestigt en ontvang je de betaalde borg binnen 2 weken terug op je rekening. Je kan alleen je eigen
borgticket laten scannen. Geen gescand borgticket aan het einde van je dienst, is geen borg terug.
Na afloop van je dienst moet je het crew shirt uittrekken, deze mag je echter wel houden. Wanneer jij na je
dienst rondloopt op het terrein of de camping met je crewshirt aan, wordt je bandje afgeknipt en mag je niet
meer het festivalterrein of de campings op.
Na het scannen van het borgticket wordt je vrijwilligersbandje omgewisseld voor een regulierbandje en
ontvang je 2 muntjes om iets te eten of te drinken te halen op het festivalterrein. Je kan nu als bezoeker
gaan genieten van WOO HAH! x Rolling Loud 2022.

Je kan op verschillende manieren komen naar WOO HAH! x Rolling Loud festival.
SHUTTLEBUS
Er rijden tijdens het festival het gehele weekend gratis pendelbussen tussen Tilburg Centraal naar het
festivalterrein. Wanneer je hebt aangegeven graag gebruik te willen maken van de pendelbus, wordt uiterlijk 3
dagen voor het festival een busticket naar je toegestuurd. Zonder dit ticket kan je geen gebruik maken van de
bus. Check goed de bustijden op de website, zodat je niet te laat komt op je dienst!
De pendelbus vertrekt elke 20 minuten vanaf Station Tilburg op en neer naar het festivalterrein. Hieronder
staat de eerste en de laatste vertrektijd:

Vrijdag 1 juli: 09:30 – 03:30
Zaterdag 2 juli: 12:30 – 03:30
Zondag 3 juli: 12:30 – 01:30
Maandag rijden er bussen terug naar Tilburg Centraal Station
Maandag 4 juli: 08:00 – 12:30
CAR + PARKING
Wil je met de auto komen, dan moet je zelf een parkeerticket aanschaffen. Dit kan via de officiële
ticketwebsite . Je parkeert dan op de reguliere parkeerplaats. Houd er rekening mee dat het vanaf de
parkeerplaats ongeveer 15 á 20 minuten lopen is naar de crew-entree. Kom je via een groep? Check dan even
bij begeleider wat er is geregeld.
BIKE
Kom je uit de buurt? Dan is de fiets het aller gemakkelijkste. Er is genoeg plek om je fiets (dichtbij de entree) te
stallen.

Kamperen? Zorg dat je zelf campingspullen meeneemt. WOO HAH! heeft geen tenten o.i.d. beschikbaar. Wel
ben je sowieso verzekerd van een plekje op de camping. Dit is een plek op de reguliere camping, niet op de
crewcamping. Als je blijft slapen is het slim om alvorens je dienst jouw campingspot gereed te maken. Hoe
werkt het dan met aanmelden? Je gaat eerst naar de crew-entree voor een bandje, dan naar de camping en
daarna (op jouw werkdag) naar de Lodge. Plan genoeg tijd in om je tent op te zetten, zodat je altijd op tijd bij
de Lodge bent (30 minuten voor je dienst). Campers zijn helaas niet toegestaan.

Je krijgt een CREW t-shirt van ons, deze dien je ook te dragen tijdens je dient en weer uit te doen na je dienst.
Werk je een late dienst? Zorg dan dat je een extra vest of trui mee neemt die je onder dat shirt kunt dragen. Dit
geld ook voor regenkleding, die moet altijd onder je shirt kunnen. Draag dichte en stevige schoenen waar je
lang op kunt staan. Daarnaast is het fijn om comfortabele kleding te dragen waar je goed in kan bewegen.

Als je op het festivalterrein zelf aan het werken bent is het aan te raden oordoppen te dragen. Zeker als je
dichtbij een stage staat. Heb je zelf geen oordoppen? Dan kan je deze ophalen bij de Lodge.

Kom je niet opdagen voor je dienst? Dan wordt jouw borg ingehouden en krijg je deze dus niet terug gestort op
je rekening. Ook wordt je op de zwarte lijst geplaatst waardoor toegang tot het festival in de toekomst niet
mogelijk is. Check dus goed je rooster en zet het extra groot in de agenda!

Kan je echt niet komen werken omdat je ziek bent? Bel dan zo snel mogelijk naar: 06-22127778
Dit nummer is bereikbaar van 30 juni tot en met 3 juli van 8:00 tot 00:00. Een Whatsapp bericht wordt niet
gezien als officiële ziekmelding.
Heb je in de tussentijd vragen of zoek je meer informatie over het werk op het festival? Kijk dan op de crewpagina.

