
 

Beste belangstellende,  
 
Leuk dat je interesse hebt om als vrijwilliger mee te werken aan het 
theaterspektakel ‘Hanna van Hendrik’! Hieronder vind je meer 
informatie over de vrijwilligerstaken, de periode waarvoor we mensen 
zoeken, de vergoeding die we kunnen bieden en hoe je je kan 
aanmelden.  
 
Hanna van Hendrik 
‘Hanna van Hendrik’ is een groots theaterspektakel dat plaats vindt op Vliegveld Twenthe. Er worden 
41 voorstellingen gespeeld. Deze voorstellingen worden gespeeld in en rond Hangar 11. Hangar 11 is 
een ongekend grote ruimte waarin twee podia worden gebouwd. Bij elk podium staat een tribune 
voor 1.000 mensen. De kaartprijs is inclusief een maaltijd, die bestaat uit een assortiment van 
(streek) gerechten.  Daarom is het terrein 1,5 uur voor aanvang van de voorstelling open. Het publiek 
krijgt dus een avondvullend spektakel met eten, drinken en natuurlijk theater. Om al deze 41 
voorstellingen in goede banen te leiden zijn veel vrijwilligers nodig! 
 
Taakomschrijving 
De vrijwilligers verrichten volgende werkzaamheden:  
o scannen toegangskaarten en uitdelen foodmunten 
o toezicht en assistentie parkeerterrein en backstage 
o begeleiding van publiek naar aktes 1, 2 en 3  
o samenwerken met zaalmanagement en productie 
o opruimen na afloop, checken tribunes e.d. 
De organisatie roostert de vrijwilligers in, waardoor de werkzaamheden per dag kunnen verschillen. 
 
Data en locatie  
De speelperiode is 5 juni t/m 21 juli. De voorstellingen worden gespeeld op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag (matinee en avond) en zondag (matinee). In totaal zijn er 41 voorstellingen. 
Locatie is Vliegveld Twenthe, Vliegveldweg 345 in Enschede. 
 
Tegenprestaties 
o reiskostenvergoeding: max. € 5,- per dag. Te declareren o.b.v. OV-kaartje of gereden kilometers; 
o maaltijd indien de vrijwilliger: 

- om 17.00 uur of eerder aanwezig moet zijn 
- de matinee en avondvoorstelling werkt (maaltijd is tussen de voorstellingen); 

o 2 vrijkaarten voor de matinee op zaterdag 15 juni. Daarnaast 2 vrijkaarten op basis van 
beschikbaarheid. 

 
Overige 
o minimale beschikbaarheid is bij voorkeur 10 dagen; 
o de vrijwilligers zijn verzekerd; 
o de afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. 
 
Aanmelden 
Wil je je aanmelden als vrijwilliger voor Hanna van Hendrik? Stuur dan een email naar 
vrijwilligers@hannavanhendrik.nl. 
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