
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Wi e  w i j  z i j n :  

Stichting Rooi Vol Koren 
 

Ons team: 
Harry - Voorzitter 
Karin - Secretaris  

Maria - Penningmeester 
Florence - Kledingcommissie 
Guusje & Marina - Catering  

Frank - Cie. Vrijwilligers 
Frans - Cie. Logistiek 
Jeanneke - Factotum 

Fenny - Factotum 
Lisa - PR 

 

 
 
 

SECRETARIAAT 
Emmausstraat 5 

5492 BK Sint-Oedenrode 
tel. 0413-472662 
tel. 0653-482376 

 
Mail:     info@rooivolkoren.nl 
secretariaat@rooivolkoren.nl 

en 
zingmee@rooivolkoren.nl  
dineren@rooivolkoren.nl 

vrijwilliger@rooivolkoren.nl 
 

www.rooivolkoren.nl 
 

 

   App: Rooi Vol Koren   
 Ook op je pc:  

http://app.rooivolkoren.nl  
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 Wa t  w e  z i j n :  
 

ANBI Stichting Rooi Vol Koren 
 

Sinds januari 2017 worden we aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut 

Beogende Instelling. 

Ons doel is om jong en oud plezier te brengen en de sociale cohesie te vergroten. 

Dit doen wij door in elk even jaar een korenevenement te organiseren waarbij het 

sleutelwoord SAMEN is! 

 

Financiën  

Door zelf acties te ontplooien zoals een jaarlijks sponsordiner en veel 

zelfwerkzaamheid aan de dag te leggen met een groep onbezoldigde vrijwilligers 

drukken we de totale kosten. Maar een en ander komt ook tot stand door sponsoring 

in geld én goederen! Daarnaast is er de lokale overheid die Rooi Vol Koren als 

subsidiënt ondersteunt en natuurlijk de Fondsen die zorgen dat Cultuur in Nederland 

in stand wordt gehouden. 

 

Waar zijn we trots op 

 
We zijn een jonge stichting met een, voor ons nog steeds, nieuw initiatief. 
De potentie van ons initiatief is zodanig dat we overal veel medewerking krijgen. 
En die medewerking en steun hebben we hard nodig. 
 
Ruim anderhalf jaar zijn we bezig om het komende korenfestival in Rooi gestalte te 
geven. Dit doen we met ons enthousiaste Team Van Tien! Onder dit team scharen 
zich mettertijd nog ongeveer zestig vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn de 
belangrijkste as waarom alles draait  rond 7 oktober. We zijn er trots op dat 
zoveel mensen samen met ons de handen uit de mouwen willen steken om van Rooi 
Vol Koren een groots feest te maken. 
 
Onze vrijwilligers, ook wel Rode Garde genoemd, gaan er trots op dat ze deel uit-
maken van dit culturele evenement waar Rooi met de rest van Nederland alweer twee 
jaar naar uitgekeken heeft. 
 

Waar mag je als vrijwilliger op rekenen 

 
Alle vrijwilligers en betrokken professionals kunnen we een Foodie-Bag aanbieden en 
4 consumptiemunten. De Foodie-Bag bestaat uit een belegd volkoren broodje, een 
krentenbol, een stuk fruit en een flesje RVK water. 
 
 

 

Wat er te doen is: 

 
We doen er alles aan om het onze deelnemers en onze gasten zo aangenaam 
mogelijk te maken. Mooie podia, geluid, piano’s op 17 plaatsen in ons dorp en een 
Foodie-Bag voor elke deelnemer. We regelen allerlei voorzieningen en we houden 
rekening met bijzondere wensen van de koren. 
 
Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig met inzicht, doorzicht en initiatief. Mensen 
die hun taak serieus nemen en graag deel willen uitmaken van onze Rode Garde. 
 
Portier: Op de locaties Raadzaal en de Atria van de Meierij 
Stage manager: Verantwoordelijke op een podium 
Gastvrouw-/heer: Begeleiding van een buiten dorps koor 
Catering Zaterdag: Het smeren van 2000 broodjes en krentenbollen 
Catering Zondag: De Foodie-Bag kraam bemannen voor het uitdelen 
Logistiek: Ondersteuning bij het leveren van allerlei voorzieningen 
Hand en Spandiensten: Dat kan van alles zijn 
Mobiele brigade: Houdt de vinger aan de pols en weet raad bij calamiteiten 
Muntenverkoop: Een zeer serieuze job waar geen steken mogen vallen 

 
Op de festival-dag ben je lid van de ‘Rode Garde’. Herkenbaar aan je Rooi Vol Koren 
kleding met het Rooi Vol Koren logo. 
 

Meer weten?  Mail naar:  vrijwilliger@rooivolkoren.nl   
 
Aantekeningen:__________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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