Profiel Fondsenwerver
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes groeit en wil om die reden het team uitbreiden met een
vrijwillige “Fondsenwerver”.
De vraag naar onze dienstverlening neemt
toe. Helemaal in deze gekke tijd.
Om alles te kunnen organiseren en
financieren, is er veel geld nodig.
Omdat fondsenwerving en subsidies
aanvragen een specialisme is willen we ons
team heel graag versterken met een
vrijwillige collega die weet hoe deze tak van
sport werkt en wat de do’s en don’ts zijn.
Als Fondsenwerver bij Uitgestelde
Kinderfeestjes heb je affiniteit met de doelgroep en bij voorkeur weet je welke subsidies,
fondsen en foundations er zijn, ook buiten het Fondsenboek om.
Maar bovenal heb je ervaring met het effectief aanschrijven en organiseren van fondsen en
fondsenwervende activiteiten. Je weet per aanvraag de juiste toon te vinden.

Wat ga je doen
•
•
•
•
•

Opstellen fondsenwervingsplan dat aansluit op ons beleidsplan en begroting.
Het schrijven van (fonds- en subsidie)aanvragen, deze indienen bij fondsen,
foundations, overheden en andere relevante partijen en het fungeren als
procesbewaker.
Marktonderzoek verrichten naar potentiele relaties en uitkomsten analyseren ten
behoeve van de fondsenwervingsstrategie.
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen signaleren die relevant zijn voor de sector
om kansen te signaleren voor creatieve fondsenwerving
Samen met andere betrokken vrijwilligers ludieke acties bedenken en organiseren om
funding te genereren.

Waar sta je voor

Jij vindt het, net als wij, belangrijk om maatschappelijke impact te creëren met jouw
expertise. Je houdt van kinderen en gelooft er ook in dat geluk en het creëren van
geluksmomenten bij kinderen dubbele kracht geeft. Je vindt het, net zoals wij, belangrijk dat
kinderen die jarig zijn een kinderfeestje moeten kunnen vieren met hun vriendjes. Zodat zij ook
mee kunnen doen!
Maar bovenal kan jij als geen ander verwoorden waar Stichting Uitgetelde Kinderfeestjes
voor staat en welke doelen de stichting ambieert. Deze woorden op papier zetten is voor jou
geen enkel probleem en de combinatie van alles maakt dat je lol hebt in wat je doet.

Wat wij verder vragen
•
•

Minimaal 2 jaar ervaring in de fondsenwerving.
Bekend met de benodigde bronnen voor fondsenwerving.

•
•
•
•
•
•

Je weet welke interessante fondsen er rond kinderwelzijn, armoede bestrijding, sport,
burgerparticipatie etc. zijn en hebt daar bij voorkeur ook contacten lopen.
Werkervaring in de sector is een pré.
Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk).
Je neemt graag initiatief maar overlegt je acties wel met het bestuur.
Je bent proactief, resultaat- en marktgericht.
Je bent bereid om op onze kosten een VOG aan te vragen.

Wat wij kunnen bieden
•
•
•
•
•
•

Uiteraard een super gemotiveerd team met collega’s die elkaar aanvullen, uitdagen
en inspireren.
Een uitdaging waarbij je echt werkt en bijdraagt aan het fundament van de stichting
en haar activiteiten.
Uitbreiding van je netwerk en een plek waar je in overleg ook kunt experimenteren.
Kans om met collega’s van de stichting kennis te delen en samen vaardigheden te
ontwikkelen.
Periodieke evenementen van de stichting.
De functie is op vrijwillige basis. Maar we rekenen wel op je.

Sollicitatie procedure
Word je blij van dit profiel of zie je raakvlakken met delen ervan, mail dan naar
info@uitgesteldekinderfeestjes.nl. Wij zien graag wie je bent en hoe jij er met ons een feestje
van maakt! Heb je nog vragen, mail of bel ons dan op +31(0)630849896 .
Wij kijken uit naar je reactie!
www.uitgesteldekinderfeestjes.nl

