
Aantrekken van nieuwe sponsoren. Dit kan gericht middels een specifiek projectplan of op

een andere manier. Het gaat hier voornamelijk om stichtingen, fondsen en andere

bedrijven.

   Relatiebeheer van bestaande sponsoren. Het terugkoppelen richting sponsoren waar hun

geld aan is besteed, maar ook bijvoorbeeld zorgen dat ze een kerstkaart krijgen.

Budgettering. Aan het eind van het jaar een gezamenlijk doelbedrag bepalen en hier

gedurende het jaar op sturen.

 Link met de financiële commissie over het budget, met de communicatie commissie over

mogelijke samenwerkingen en met het bestuur middels de voorzitter.

 We komen ongeveer 1x per 2 maanden samen 

 Het belangrijkste; je vindt het leuk om samen met anderen te streven naar een maximale

bijdrage aan Wings of Support en uiteraard ook de gezelligheid van de commissie😊

Momenteel zitten we in de sponsorcommissie in transitie en zijn we op zoek naar 2 nieuwe

leden. Binnen de commissie verdelen we verschillende taken: voorzitter, nieuwe acquisitie,

relatiebeheer voor bestaande sponsoren en secretaris. In overleg met de nieuwe leden willen

we graag kijken naar een goede en evenwichtige rolverdeling die passend is bij ieders

voorkeur.

Momenteel bestaat de commissie uit 3 commissieleden, het streven is te groeien naar 5.

Wat zijn zoal de taken van de sponsorcommissie?

Wings of Support (hierna: WoS) is een stichting van vrijwilligers die zich profileert door de directe

controle en betrokkenheid die we hebben met alle lokale organisaties die we steunen. WoS helpt

kinderen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil WoS een

duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen

leefomgeving. Sinds 2017 is de stichting official charity partner van KLM CSR.

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren, het contact onderhouden

met bestaande sponsoren en het constant zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk geld in te

zamelen voor ons mooie doel. De afgelopen jaren zijn de inkomsten helaas wat terug gelopen, dus er is

zeker werk aan de winkel! 

VACATURE
SPONSORCOMMISIE

G E Z O C H T

Enthousiast nieuwe medewerkers voor
onze sponsorcommissie!

Wat voor jou? Lees dan snel verder

Achtergrond

Taken



Een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van kinderlevens

Persoonlijke ontwikkeling

Gezellige collega’s die van borrelen houden

 Werken in een dynamisch team binnen een organisatie met enthousiaste vrijwilligers

Tijdsbesteding

Aan deze functie besteed je naar verwachting 2 uur per week. Alle medewerkers binnen

Wings of Support werken opvrijwillige basis, echter verwachten we wel een commitment aan

inzet. Alles voor een goed doel!

Aanmelden/vragen/opmerkingen

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar Martine Bosua via:

martine.b@wingsofsupport.org

Je wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensstandaard en

toekomstperspectieven van kansarme kinderen door je tijd in te zetten voor Wings of

Support

 Je hebt ervaring of affiniteit met enkele bovengenoemde portefeuilles

 Je bent een teamplayer, daadkrachtig en neemt graag initiatief

 Je bent in het bezit van en kunt goed overweg met een computer (Email, Word, Excel,

Powerpoint en SalesForce)

Profiel

Wat krijg je er voor terug?


