
 

 

 
 
 

Draag jij als entree-coördinator of vrijwilliger 
bij aan dé ultieme FBK Games beleving? 

 
 
 
De FBK Games…  
erfgoed van de Nederlandse Sport. Vernoemd naar atlete van de eeuw: Fanny Blankers Koen. ’s 
Werelds meest innovatieve atletiekevenement. Inmiddels al 40 jaar niet meer weg te denken van de 
internationale topsportkalender: ieder jaar trekken Olympisch kampioenen, wereldkampioenen en 
talenten naar Hengelo om zich met elkaar te meten. Een unieke plek voor Nederlandse toppers om 
voor eigen publiek te strijden op wereldniveau. Bovendien een bijzondere kans voor ’s lands talenten 
om ervaring op te doen tijdens een professionele wedstrijd, met aanwezigheid van live tv, 
schrijvende en fotograferende pers, wereldtoppers en zo’n 10.000 man publiek. De FBK Games is een 
bijzonder evenement voor jong en oud, waar je met je neus op echte topsport zit.  
 
Draag bij aan de ultieme FBK Games beleving! 
Samen met honderden vrijwilligers zetten wij ieder jaar de organisatie op touw. In ons gezellige 
vrijwilligersteam zijn wij op zoek naar een nieuwe entreecoördinator en vrijwilligers voor de 
entreeploeg. Dé plek waar het voor publiek op de wedstrijddag allemaal begint: bij de ingang!  
 
Coördinator entree 
Als coördinator van de entreeploeg ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
entreeploeg. Je geeft leiding aan de ploeg en zorgt ervoor dat de juiste procedures worden 
gehanteerd. Je motiveert en instrueert je team en maakt samen met elkaar een feestje van de 
werkdag. Naast het dag van het evenement, ben je in aanloop naar de FBK Games enkele keren 
aanwezig tijdens coördinatorenbijeenkomsten. 
 
Kernwoorden: gevoel voor gastvrijheid, een beetje stress - dat is oké, goede communicatieve 
vaardigheden, nauwkeurig en betrouwbaar, oplossingsgericht,  teamwork. 
 
Vrijwilliger entree 
Als vrijwilliger in de entreeploeg ben jij samen met je team hét gezicht van de FBK Games op de dag 
van het evenement. Bezoekers doen hun eerste indruk van de FBK Games op, dus het is van belang 
dat iedereen een warm welkom krijgt. Je zorgt er voor dat iedereen met een entreeticket het terrein 
op komt, of helpt bezoekers als ze vragen hebben over tickets of toegang.  
 
Kernwoorden: gastvrij en vrolijk, je houdt van gezelligheid, goede communicatieve vaardigheden, 
teamwork.  
 
Gemotiveerd, nieuwsgierig of vragen? Neem contact met ons op via info@fbkgames.nl of bel naar 06 
19 42 33 64.  
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