
 

 

 
Pagina 1 van 2  Takenlijst gidsen Biberbunker 

 

    Takenlijst gidsen 
 

 
 

ALGEMEEN 

 

 Elke gids ca 1 uur voor aanvang bij de bunker. 

 De dienstdoende gidsen dragen of hun grijze vest, of hun grijze polo’s. 

Voor de duidelijkheid is het wijs dat als er meer vrijwilligers aanwezig zijn deze wel 

hun borstplaatje dragen maar niet hun grijze vest/ T-shirt. Reden is dat de bezoekers 

helder hebben aan en bij wie ze deze middag vragen stellen.  

 Op de woensdagen dragen alle gidsen hun grijze vest en/of hun grijze 

polo’s  

Voor de nieuwe vrijwilligers zijn polo’s en vesten niet beschikbaar nog maar er hangen 

altijd vesten van andere gidsen in de gang. Deze zijn bruikbaar, staat geen naam op 

 Alle vrijwilligers zijn altijd voorzien van naamplaatje tag. 

deze hangen/ zijn in de bunker aanwezig   

 Bij het begin van het buiten verhaal zijn alle 3 de gidsen buiten  

dit is noodzakelijk om geen dubbels in het verhaal te krijgen. 

 De buitengids doet zijn verhaal en doet dit alleen (niet verbeteren of 

aanvullen). Na zijn verhaal de vraag stellen aan de overige gidsen “ben 

ik nog wat vergeten” 

 Alle gidsen en toevallig aanwezige Biber leden houden extra zorg voor de 

goede gang van zaken zolang er publiek binnen is 

 LAAT GEEN PUBLIEK ALLEEN IN EEN RUIMTE TOE!!!!! 

Deze lijst blijft in de keuken en wordt gearchiveerd 
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Gids 1 

 

 Heeft de verantwoording voor deze middag en is wapenbeheerder 

 Zorgt dat alle huishoudelijke regels gevolgd worden 

 Start de bunker op, dit betekent de diesel aanzetten en de stekker in de 

hydrofoor 

 Controleert de voorraad vwb thee. koffie, suiker, melk, roerstaafjes, wc 

papier, indien aanvulling nodig is geeft hij/zij dit door aan Betsy 

Gouman (gouman@biberbunker.nl ) 

 Checkt of iedereen aanwezig is, spreekt de werkzaamheden door en 

stuurt bij waar nodig. 

 Vertelt in den regel het binnen verhaal of spreekt duidelijk af met andere 

gids dit aan te passen 

 Controleert bij einde rondleiding of alles O.K is en sluit alles af. 
 

Gids 2 

 

 Deelt buiten de kopieen uit van de plattegrond bunker 

 Int het entrée geld ( voor zover geen digitale betaling heeft 

plaatsgevonden) 

 Vertelt het buiten verhaal 

 Assisteert verder daar waar nodig en op aangeven van gids 1 

 
 

Gids 3  

 

 Is ca. 1 uur voor aanvang aanwezig 

 Zorgt dat alle verlichtingen in de bunker op bunkerstand staan 

 Zet de koffie klaar. NB i.o.m. gids 1, deze gids 1 leidt niet rond en kan de 

koffie dan verder gaan verzorgen 

 Check alle apparatuur en zet deze aan (muziek, videowand e.d.) 

 Houdt de inleiding bij aanvang fil 

 Blijft aanwezig in de video ruimte  

 Houdt het afscheids praatje 

 Begeleid het publiek naar buiten 

 Assisteert verder daar waar nodig en op aangeven van gids 1 

 

“succes”………..  
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