Vrijwilligersfunctie Fondswerving

Algemene informatie
Stichting Comfort Europa (SCE) is een organisatie die zich inzet in dienst van Comfort
Foundation Ghana. Comfort Foundation Ghana probeert de kennis rond Hepatitis B bij
mensen in Noord Ghana te vergroten. Naast voorlichting zijn zij ook actief bezig met preventie
en bestrijding van deze ziekte door vaccinatiecampagnes en counseling. SCE probeert hierbij
een ondersteunende rol te spelen door financiële middelen en, niet in de laatste plaats, kennis
over de ziekte en bestrijding te bieden.
SCE is een door de belastingdienst goedgekeurd goed doel (ANBI), de kleinschalige stichting
wordt door vrijwilligers bestuurd.

Wat ga je doen?
Als fondswerver geef je vorm aan het donatie- en fondswervingsbeleid en brengt hierover
advies uit. Je brengt een netwerk van potentiële sponsoren en fondsen in kaart en zorgt voor
een aantoonbare groei van de inkomsten door het optimaal benutten van kansen en
mogelijkheden. Je ontwerpt nieuwe fondswervingsactiviteiten en zet deze in gang door er
acties aan te koppelen. Het doel van deze financiële middelen is om de stichting in Ghana te
ondersteunen in het ontplooien van haar activiteiten.

Wat zijn je taken?
•

Je ontwerpt en realiseert een fondswervingsplan, je vertaalt dit plan concreet naar
acties, promotiecampagnes, je vraagt subsidies aan en bewaakt en toetst de
voortgang.

•

Je breidt de strategie uit mbt het generen van geldstromen.

•

Je breid het huidige relatiebestand uit dmv een (uitgebreid) netwerk op te bouwen.

•

Je zoekt aansluiting bij landelijke of Europese netwerken voor het aanvragen van
subsidies.

Wat voor type ben je?
Je wordt enthousiast van de manier waarop SCE werkt. Je bent goed in netwerken, je bent
extravert, vindingrijk en neemt initiatief. Je hebt enige affiniteit met
ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg.

Adres
Stichting Comfort Europa

E-mail
stichtingcomfort@gmail.com

Website
stichtingcomfort.nl

Interesse?
SCE biedt zinvol vrijwilligerswerk met enthousiaste bestuursleden. Je inzet is geheel vrijwillig,
er is geen vergoeding van toepassing. Er wordt 4 keer per jaar vergaderd. Meer informatie
over SCE is te vinden op onze website www.stichtingcomfort.nl
Solliciteer via stichtingcomfort@gmail.com en voeg je motivatie en C.V. toe. Mocht je vragen
hebben dan kun je contact opnemen met H. Kuiper per telefoon 06-23809383.
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