Vacature

Stichting Beheer Kasteel Teylingen
Contactpersoon:
Telefoonnummer:

Petra van Haastregt
0651019024

E-mailadres:

beheerder@kasteelteylingen.nl

Over deze organisatie:
Stichting Beheer Kasteel Teylingen (SBKT) werd opgericht op 18 juni 2013.
Een groepje vrijwilligers heeft toen de handen ineen geslagen om het beheer van Kasteel Teylingen over te nemen
van de Kastelenstichting Holland en Zeeland.
Het doel van de stichting is het verkrijgen, verspreiden en bevorderen van kennis omtrent de geschiedenis en
culturele waarden van de Duin- en Bollenstreek in het algemeen en het kasteel Teylingen en zijn bewoners in het
bijzonder.
De stichting tracht haar doel onder meer te bewerkstelligen door het openstellen van het kasteel voor publiek en
het exploiteren van het kasteel en het omliggende terrein ten behoeve van schoolprojecten, evenementen en
activiteiten.

Vacature: Allround vrijwilliger bij Kasteel Teylingen
Naam organisatie

Stichting Beheer Kasteel Teylingen

Vacaturenummer

517

Plaatsingsdatum

21-10-2021

Omschrijving

Een vrijwilliger van Kasteel Teylingen kan ingezet worden voor één of
meerdere van de onderstaande taken.
(De meeste activiteiten vinden plaats op zaterdag en/of zondag.
Sommige activiteiten zijn op afspraak en kunnen ook doordeweeks
plaatsvinden.)
Je kan gedurende de openstelling van Teylingen Gastheer of Gastvrouw
zijn. Je bent het visite kaartje van de ruïne, je ontvangt de bezoekers aan
het kasteel en bemant de kassa.
Er kan door bezoekers een rondleiding geboekt worden op afspraak.
Vindt je het leuk om bezoekers meer te vertellen over de geschiedenis van
het kasteel?
Dan zetten we je graag in als rondleider. Ook voor onder andere
schoolprojecten kunnen we rondleiders/gidsen gebruiken.
We streven er naar om minimaal 3 historische evenementen te
organiseren per jaar.
Tijdens evenementen kan je ingezet worden voor onder andere op- en
afbouw, parkeerbeheer, catering, kassa, het schoon houden van het
terrein
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Er vinden af en toe ook huwelijksvoltrekkingen plaats bij Kasteel
Teylingen.
Dan kunnen we je hulp onder andere gebruiken bij het klaarzetten en
opruimen van een tent/luifel, de benodigde stoelen, de rode loper(s).
Tijdens de huwelijksvoltrekking , voor het uitschenken van koffie en/of
thee.
Één keer per kwartaal op de laatste zaterdag van de maand (vanaf
februari) is er een klusdag.
Er worden dan kleine onderhouds-klusjes en groenonderhoud gedaan op
en rond de ruïne.
Deze dagen worden ook benut om de vrijwilligers te informeren over de
lopende zaken en worden ervaren als een gezellig samen zijn.
Eenmalig / structureel

Variabel

Categorie(ën)
Dagdeel/dagdelen

anders, begeleiden van activiteiten , cultureel, klussen en technisch werk,
verkoop, winkel, kassa
Zaterdagochtend, Zaterdagmiddag, Zondagochtend, Zondagmiddag

Uren / Frequentie

Wisselend, In overleg

Wat biedt organisatie de vrijwilliger?

Reiskostenvergoeding?

De vrijwilligers van kasteel Teylingen hebben vrij toegang tijdens
openingstijden, ook tijdens evenementen.
Verder kunnen vrijwilligers desgewenst gebruik maken van de
handboogschietbaan.
Indien de financiën het toestaan sluiten we het jaar af met een BBQ of
lopend buffet op het terrein van het kasteel.
Nee

Vrijwilligersvergoeding?

Nee

Overige onkostenvergoeding

Nee

Is een VOG nodig?

Nee

Biedt de organisatie scholing?

Nee
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