Bestuurslid / Coördinator Fondsenwerving
afdeling Ede e.o. (vrijwillig)
Het bestuur is het kloppend hart van de afdeling Ede. Binnen het bestuur wordt in een
informele - en plezierige sfeer met elkaar samengewerkt. Korte communicatielijnen door
wekelijks, voor zover mogelijk, even bij elkaar te komen om de stand van zaken te
bespreken.
De coördinator fondsenwerving is lid van dit team en heeft een groot netwerk om de diverse
doelen en onderwerpen te dienen. Zij/hij weet anderen te beroeren om iets te doen voor het
goede doel. Soms door hand en spandiensten of uitsluitend door financiële ondersteuning.
Heb jij zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen:
•
•
•

•

Je bouwt een netwerk op onder bedrijven en organisaties in de regio Ede e.o.;
Onderhoudt dit netwerk voor structurele sponsoring en ondersteuning aan
onze afdeling;
Je draagt verantwoordelijkheid voor het goed verlopen van de activiteiten die
voortkomen uit de sponsoring en die in samenwerking met de betreffende sponsor
worden georganiseerd;
Je delegeert waar mogelijk het uitvoeren van die activiteiten aan vrijwilligers en
helpt / ondersteunt deze.

Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•
•

Commercieel is ingesteld en goede contacten heeft met het (lokale) bedrijfsleven
in en om Ede e.o.;
Het bestuur kan adviseren over fondsenwerving;
Goed kan netwerken, proactief en innovatief handelt;
Leiding kan geven aan fondsenwervende activiteiten;
Initiatieven van anderen beoordeelt en terugkoppelt.

Bijzonderheden:
Tijden en dagen zijn flexibel in te delen.

Wij bieden jou:
Je maakt deel uit van een informeel en gezellig team. Krijgt de kans om jouw bestuurlijke
ervaringen en je netwerk uit te breiden. Je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de
samenleving en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen.
Je reis- en onkosten worden uiteraard vergoed.
Geïnteresseerd?
Heb je belangstelling voor deze functie?
Stuur dan je reactie naar: vrijwilligers@rodekruisede.nl
Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we
vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich
met passie inzetten. Kijk op ons Youtubekanaal voor een filmpje over vrijwilligerswerk bij het
Rode Kruis!

