
 
 
Beste vereniging, 
 
Tijdens de Olympische Spelen in Rio wordt het strand van 

Scheveningen omgetoverd tot een sportstrand waar de 

Olympic Experience wordt georganiseerd. Het evenement 

vindt plaats van 6 tot en met 21 augustus, precies de 

periode dat de Spelen in Rio worden gehouden. Het 

evenement, dat dagelijks is geopend van 10:00 tot 00:00 

uur, gaat zo’n 5000 bezoekers per dag  trekken. Het biedt 

sportfans - jong en oud -, gezinnen, sportclubs en het 

bedrijfsleven de kans om op het strand van Den Haag zelf te 

sporten, sport te kijken op een reusachtig scherm én de 

Olympische Spelen optimaal te beleven. 

Tijdens dit evenement krijgt elke sportbond een plek op het park van de Olympic Experience. Het 

terrein is tijdens de Olympische spelen overdag van 10:00 – 18:00 open. Daarna kan op grote 

schermen gekeken worden naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ook wij gaan onze sport 

neerzetten tijdens dit prachtige evenement! De KNAS zal de bezoekers uitdagen met het elektronisch 

oefenbord en op de dag van heren degen ook trakteren op diverse demonstraties.  

Wij zijn heel blij dat wij deel uit mogen maken van zo een groot en speciaal evenement als deze, 

maar kunnen dit natuurlijk niet zonder een aantal geweldige vrijwilligers. Daarom willen wij graag 

jullie als vereniging de kans bieden om jullie leden samen met ons deel uit te laten maken van de 

Olympic Experience.  

Per dag zijn wij opzoek naar 3 vrijwilligers. De dag is verdeeld in twee dagdelen van 09:45 – 14:30 

(inclusief lunch) en van 14:30 – 18:15. 

Wat vragen wij van de vrijwilligers:  

- Minimale leeftijd 16 jaar 

- Het liefst minimaal 5 dagdelen 

beschikbaar 

- Enthousiasme voor de sport  

Wat bieden wij onze vrijwilligers: 

- Reiskosten vergoeding obv OV of 

19ct/km 

- Consumpties 

- Een shirt 

En natuurlijk een ervaring om niet te 

vergeten! 

Zijn er bij jou verenigingen leden die deel willen uitmaken van dit onvergetelijke evenement?  

Graag ontvangen wij dan voor 18 juli een overzicht van de leden die graag mee willen doen, met 

daarbij hun beschikbaarheid.  

 



Voor meer informatie over de Olympic Experience:  
https://teamnl.org/olympicexperience  
 
Vragen over het vrijwilliger zijn tijdens de Olympic Experience voor de KNAS? Deze mogen verstuurd 
worden naar info@knas.nl 
 
Alvast bedankt en hopelijk tot op het sportstrand van Den Haag! 
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