
GALDERSFEESTWEEKEND
DE ORGANISATIE

EEN TEAM VAN VRIJWILLIGE TOPPERS.
Over GFW
Het GaldersFeestWeekend is een initiatief ontstaan vanuit de voetbalvereniging 
G.E.S.TA., om de club te voorzien van extra financiële middelen. Inmiddels biedt 
GFW, afkorting van GaldersFeestWeekend, al ruim tien jaar een compleet verzorgd 
feestweekend aan in Galder.

Traditie getrouw vindt het evenement tijdens het pinksterweekend plaats op de 
sportvelden van R.K.V.V. GESTA. Buiten het zorgen voor opbrengsten voor de voet-
balvereniging probeert het GaldersFeestWeekend een herkenningspunt te zijn bin-
nen de leefomgeving in Galder. Het weekend biedt daarom een grote variatie aan 
artiesten en activiteiten om alle leeftijdsgroepen binnen de samenleving van Galder 
en omstreken te kunnen bedienen.

De vrijdagprogramma staat in het teken van GFW Blends, een variatie aan muziek 
waarbij gezelligheid en feest hét uitgangspunt is van deze avond. Op zaterdagavond 
wordt de jeugd op zijn wenken bediend met de meest dansbare muziek van dit mo-
ment: GFW Dance! De zondag is voor het lokale zangtalent, dat in de regio in grote 
mate aanwezig is bij GFW Friends.

Wie zijn wij
Gedurende het hele jaar is de organisatie bezig om de kwaliteit en ervaring naar 
een hoger niveau te helpen. Door de enthousiaste bezoekers én de vele vrijwilligers 
waar we elk jaar weer op kunnen vertrouwen is het mogelijk om het feestweekend 
opnieuw weer tot een succes te maken. Het organiseren van dit evenement wordt 
op geheel vrijwillige basis georganiseerd. Dit gebeurt aan de hand van verschillende 
projectgroepen, zoals financiën, terrein, promotie, activiteiten en
personeel. Deze groep vrijwilligers streeft elk jaar weer naar het maximaal haalbare.

De projectgroepen zijn gevuld met personen die een directe (of in sommige geval-
len indirecte) verbinding hebben met G.E.S.T.A. of Galder. Dit zorgt voor een uiter-
mate hoge betrokkenheid binnen het bestuur en de projectgroepen. Dit leidt af en 
toe tot stevige discussie, maar uiteindelijk hebben we maar één gezamelijk doel: het 
organiseren van een gezellige en rendabel GaldersFeestWeekend voor alle bezoekers 
en betrokkenen. Door een grote variatie aan artiesten en activiteiten tijdens het 
weekend wordt er alles aan gedaan om alle leeftijdsgroepen binnen de samenleving 
van Galder en omstreken te kunnen bedienen.

Wilt u één van ons bereiken? Dan kunt u altijd een e-mail sturen  
naar info@gfw.events of ons benaderen via Facebook of Twitter.


