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 Laatst afgedrukt op: woensdag 21 februari 2018 

Taken van de technische staf. 
 

De T.S.: 

- is de klusjesman/vrouw van het kamp 

- is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gebruikte materialen, zowel 

binnen en buiten 

- geeft leiding aan de corveeploeg van de danszaal en toiletwagen 

- kan -indien daarin deskundig- functioneren als geluidstechnicus en bedient dan de geluidsinstallatie 

bij workshops en bal (of laat een ander dit doen als corvee) 

 
Voorbereiding 

1. De vergaderingen: 

 De Algemene Staf organiseert de beide stafvergaderingen. Er wordt naar gestreefd dat iedereen 

aanwezig is. De reiskosten voor deze twee stafvergaderingen worden vergoed (openbaar vervoer of 

een vast bedrag per km binnen Nederland). 

2. Verdere taken: 

 Wat je hebt toegezegd te zullen doen bij de (staf)vergaderingen 

 Spreek met het kamp voor/na jullie af of de versiering van de danszaal kan blijven hangen. 

 
Opbouw van het eerste kamp 

 Algemene staf assisteren bij de organisatie van de opbouw 

 Verdeling van de inventaris uit de keet over de locaties 

 Inrichten van de danszaal 

 Inrichten van het terrein, verdelen schoonmaakmateriaal 

 Muziekinstallaties in tent en danszaal gebruiksklaar maken 

 
Op het kamp 

 Nachtlampjes aan- en uitdoen 

 Schoonmaakcorvee danszaal, overkapping en tent begeleiden, toezicht op vuilnisafvoer 

 Klus en reparatie werkzaamheden 

 Deelnemen aan de dagelijkse stafvergadering 

 Informatie die de volgende staf/bestuur moet weten in de stafmap noteren 

 En eventueel: bedienen geluidsapparatuur danszaal 

 Kampvuur verzorgen in overleg met de AS 

 Picknick vuur voor stokbrood bakken regelen 

 
Aan het eind van elk kamp:  

 Vuilnisafvoer zodat het volgende kamp met lege bakken kan starten 

 Zorg voor een goede overdracht, dus werk de stafmap bij en vul je checklist in 

 Declaraties indienen bij de AS. 

 Geef de stafmap door aan de TS van het volgende kamp 

 
Extra: Aan het eind van het laatste kamp 

 Inventariseren van de spullen onder verantwoordelijkheid van de techniekstaf.  

 Helpen bij de eindopruiming, assisteren van de A.S. hierbij 

 Stafmap met ingevulde inventarislijst inleveren bij de A.S. 
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Uitwerking van de taken 

 
Bij opbouw van het eerste kamp 

 A.S. assisteren bij de organisatie van de opbouw. Als eerste moeten alle spullen uit de keet naar de 

verschillende locaties worden gebracht. De A.S. heeft een overzicht van de totale 

opbouwwerkzaamheden. 

 Verdelen van schoonmaakspullen: zie bijlage 

 Inrichten van de danszaal:  

Zie de bijlage: Plattegrond van de danszaal. 

In het gebouw en in de toiletwagen worden wc rollen en keukenpapier als handdoekjes gebruikt.  

o Inventaris in de danszaal op foto zetten. Maak een plattegrond/foto’s van hoe het stond en 

waar het is weggezet (i.v.m terugzetten na laatste kamp).  

o De muziekinstallatie wordt door de verhuurder gebracht en ingeregeld. Mocht die er nog niet 

staan, geef dan enige begeleiding  

o De koelkastkar/container wordt afgeleverd bij de keuken, afspraak maken met verhuurder 

over de plaats van ophalen na laatste kamp. Dit noteren bij de ‘relevante informatie’ in de 

stafmap. 

o Zitruimte inrichten, priksnoeren ophangen volgens tekening, deze wordt voor de eerste keer 

ter plekke gemaakt, en vlaggenlijnen ophangen.  

o 2 witte kunststof SFE tafels plaatsen voor muzikanten en 1 voor mengpaneel 

o 1 witte kunststof SFE tafel plaatsen in de tent voor de geluidsinstallatie 

 

 3 vuilnisbakken plaatsen op het sportveld, kampeergedeelte afzetten 

 Opzetten van het SFE volleybalnet op het sportveld. 

 Metalen kist met buitenspel materiaal bij het sportveld zetten en desgewenst aanvullen (kosten uit 

algemeen budget) 

 verdere versiering regelen 

 Elektrische olielampjes aan haken, op het terrein plaatsen (zie plattegrond in bijlage) 

 Ingebruikname muziekinstallatie sporthal: het inregelen van de installatie doet de TS of iemand die 

kennis van zaken. 

Zolang apparatuur en microfoons niet worden verplaatst klopt de inregeling. Geef, bijv. met 

crêpetape, op de apparatuur in de sporthal aan welke schuif bij welke microfoon of apparaat hoort. 

De onderdelenlijst van de geluidsapparatuur ophangen boven de apparatuur in de danszaal   

 Ontbrekende materialen aanschaffen, vóór ingebruikneming merken met SFE, noteren in je stafmap. 

 
Tijdens het kamp 

 Openen en sluiten van de danszaal door jezelf of regelen dat dit gedaan wordt.  

o Zorg ervoor dat de danszaal?op slot is als er geen activiteiten zijn, dus ook overdag! 

o Zorg dat de D.S. weet hoe ze de danszaal op slot en open gaat (waar ligt de sleutel). 

o Het openen en sluiten alleen indien mogelijk. 

o Er mogen geen kinderen zonder toezicht in de danszaal spelen ivm geluidsinstallatie. 

o Afsluiten van de danszaal avonds kan ook worden gedelegeerd aan een “laat-opblijver”. 

 LED-Lampjes ‘s avonds aandoen en ’s morgens uitdoen en in de schaduw zetten. Dit ter voorkoming 

van explosie van de batterijen. Voor de Haverkamp nieuwe tekening maken voor overzicht. 

o lampjes op het kampeerterrein aan de haken ophangen ivm nat worden batterijen.  

 Schoonmaakcorvee van danszaal  begeleiden (uitvoering en resultaat, zie bijlage).  

o Alert zijn op voldoende voorraad voor uitvoering corvee: toiletpapier, handdoekjes , 

keukenrollen en vuilniszakken 

o Tijdig doorgeven aan HH als er bijgekocht moet worden. 

 Instrueren over en zo nodig assisteren bij de bediening van de geluidsapparatuur tijdens de lessen 

en workshops of dit delegeren aan een liefhebber/kenner. 
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 Na afloop van het dansen in de danszaal; de apparatuur en de ventilator uitschakelen. Microfoons 

opbergen in koffer. Over de versterker een doek leggen (i.v.m. ronddwarrelend stof). Hierover evt. 

afspraken maken met anderen. 

 Controle op de toestand van het terrein  

 Onderhoud van materiaal, beheer van de gereedschapskist, verrichten van kleine reparaties  

 Algemene staf helpen waar nodig 

 Dagelijks de techniek stafmap bijwerken met relevante gegevens voor volgende kamp en overdracht 

naar de school. 

 Glas en oud papier gaat in de containers die tegenover de keuken staan. Plastic verzamelen in 

vuilniszakken, Het vuilnis gaat in de twee containers tegenover de keuken. De HH vraagt deelnemers 

of ze de lege melkpakken willen platmaken, want anders zijn de containers te snel vol. 

 Vul je declaratieformulier in en lever het in bij de A.S., die zo veel mogelijk meteen uitbetaalt. 

 
Aan het einde van elk kamp 

 Bij de schoonmaak aan het eind van het kamp de basisinrichting van de danszaal handhaven, dus 

hemelbed, muziekinstallatie, lampjes e.d. niet afbreken! 

 Nadat alle tenten zijn afgebroken en bijna iedereen van je kamp weg is, vuilnis van het gehele terrein 

afvoeren naar container. Zorg ervoor dat het volgende kamp ‘schoon’ begint. 

 Gebruik de checklist bij de overdracht naar het volgende kamp. 

 Geef deze map bij de overdracht door aan de volgende T.S. 

 
Bovendien aan het eind van het laatste kamp 

T.S. is samen met de A.S. verantwoordelijk voor een goede organisatie van de eindopruiming. Zie hiervoor 

de bijlage ‘Afbouwen door het laatste folkcamp’. 

Verdere bijzonderheden: 

 Opletten dat de spullen die niet naar de keet moeten ergens anders worden verzameld. 

 Batterijen uit de ‘olie’lampjes halen voordat ze in de keet gaan.  

 Inventaris onder jouw verantwoordelijkheid tellen, noteren op inventarislijst en naar de keet laten 

brengen. Ingevulde inventarislijst terug in je stafmap doen of aan AS of bestuurslid geven. 

 Gebouw: 

o Alle materialen van de kampeerboerderij op de juiste plaatsen laten terugzetten (zie je 

stafmap/gemaakte plattegronden) 

o Lampen uit de priksnoeren laten halen en in de kratten doen voor ze naar de keet gaan. 
o Let op bij het opruimen van de danszaal dat er geen onderdelen van de gehuurde 

geluidsinstallatie naar de keet gaan. Zorg ervoor dat de gehuurde muziekapparatuur en 

bijbehoren compleet is en blijft. De muziekinstallatie wordt door de verhuurder opgehaald, 

wel enige begeleiding geven en helpen inladen.  

o Tip, als vrijdag het bal is afgelopen zet dan alles van de gehuurde muziekinstallatie vast bij 

elkaar zodat het een geheel blijft. 

o Er op letten dat de koelkast schoon wordt achtergelaten voor de verhuurder.  

o Controle op de schoonmaak en opruiming van de danszaal  

o Inrichting van de danszaal zoals bij het eerste kamp is aangetroffen 

 Terrein: 

o  vuilnisbakken op kampeerterrein schoonmaken en naar … terugbrengen 

o denk om allerlaatste rondje vuilnis controle 
 


