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Werkzaamheden
De activiteiten rond Halloween zijn in de laatste jaren flink uitgebreid. Naast de
traditionele Halloweentocht komen er steeds meer activiteiten rond dit steeds meer
aan populariteit winnende thema. Het doel van de Fantasie Compagnie is om ook in
de komende jaren een grote speler binnen de gemeente Alphen aan den Rijn te
blijven op dit gebied. De coördinator Halloween zorgt voor een soepele organisatie
van het geheel en bewaakt de grote lijnen die vooraf in samenspraak met het
bestuur worden vastgesteld.

Plaats in de stichting
Als coördinator Halloween ben je de schakel tussen het bestuur en de verschillende
werkgroepen en tussen externen en de werkgroepen.

Functie-inhoud
● Het opstellen van de jaarbegroting in samenspraak met de penningmeester.
● Het opstellen van de jaarkalender.
● Het aansturen van de werkgroepen voor de verschillende activiteiten,

○ Halloweentocht
○ Fright Factory
○ Externe evenementen (o.a. Kermis Purmerend)
○ verder te ontwikkelen initiatieven

● Het actief zoeken naar kansen en mogelijkheden om het activiteitenaanbod
uit te breiden.

● Het bewaken van het naleven van de jaarkalender.
● Het bewaken van het functioneren van de werkgroepen en individuele leden.
● Het plannen van vergaderingen en opstellen van de vergaderagenda’s.
● Het desgewenst aansluiten bij een van de werkgroepvergaderingen.
● Het verzorgen van de communicatie richting bestuur vanuit de werkgroepen.
● Het verzorgen van de communicatie met externen over zaken als

vergunningen.
● Het toezien op de samenwerking met de ondersteunende commissies.
● Het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van eventuele knelpunten.

Competenties
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.
- In staat om gestructureerd te werken.
- Beschikt over doorzettingsvermogen.
- Is besluitvaardig.
- Is stressbestendig en kan werken onder tijdsdruk.
- Inspirerende/motiverende persoonlijkheid.
- Kan feedback geven én ontvangen.
- Is flexibel qua tijden en dagen.


