VACATURE
FONDSENWERVING
Ben jij enthousiast en wil jij ECHT een verschil maken voor Bliss to Shine?
Wil jij jouw skills in de strijd gooien om herinneringen voor het leven te creëren?
Dan zoeken wij jou!
Algemeen
Als vrijwilliger fondsenwerving voor Bliss to Shine maak je het belangrijke werk
van de stichting mogelijk. Zonder fondsen en subsidies kan de stichting haar
activiteiten niet uitvoeren. Financiële ondersteuning zorgt voor goede continuïteit.
Onze fondsenwerver heeft kennis van de subsidiewereld, kan contacten leggen en
onderhouden. Durft ook naar bedrijven te stappen met een goed plan om
sponsoring binnen te halen.
Aanvullende taken zijn:
✓ Het aanvragen van (gemeente)subsidie en fondsen
✓ Je adviseert en schrijft mee aan (gemeente)subsidie en fondsen
aanvragen en stelt daarbij begrotingen op.
✓ Waar nodig vooroverleg over een aanvraag
✓ Verzamelen van alle benodigde informatie voor een aanvraag
✓ Aanvraag indienen, vaak via aanvraagformulieren, anders met een eigen
op te stellen brief
✓ Besluitvorming in de gaten houden en navraag doen als er lange tijd geen
reactie is gegeven
✓ Een dossier bijhouden van alle communicatie rond een project
Zijn wij een match?
Je belangrijkste competenties als vrijwilliger zijn:
✓

✓

✓
✓
✓

Deskundig je bezit de kennis en kunde om de subsidieaanvragen en
fondsenwerving voor jouw rekening te nemen óf je bent gemotiveerd om
deze materie snel eigen te maken
Communicatief Je beschikt over goede schrijfvaardigheden, hebt een
vlotte pen en je vindt het vooral heel erg leuk om projectplannen mee te
helpen uitdenken, opstellen en passende fondsen te zoeken.
Stressbestendig je deinst niet terug voor af en toe een deadline.
Kwaliteitsgericht je haalt plezier uit het behalen van een goed resultaat
Verbondenheid en inzetbaar minimaal 1 dag (deel) per week. Je wil je
inzetten voor ons doel, vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend.
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Wat bieden wij jou?
✓ Een plek om goed te doen en je creativiteit en kunde in te zetten
✓ De dynamiek van een groeiende, professionele en landelijke organisatie
✓ Een fijne ervaring in het kader van voldoening krijgen in dat wat je doet
✓ Mogelijkheden om thuis te werken of op ons kantoor in Veenendaal
Wie is Stichting Bliss to Shine?
✓ Bliss to Shine is een non-profit organisatie, in het bezit van de CBFerkenning en de ANBI-status met een landelijke dekking. We werken
dagelijks om thuiswonende kinderen in gezinnen, die dealen met kanker,
een herinnering voor het leven te geven. En dat doen we door dagen te
organiseren: de Blissi Special Days, oftewel de wensdagen, en de Shine
Day, het jaarlijkse event.
✓ Dit alles doen we het liefst zonder enige investering. Organisaties en
ondernemers die ons helpen, doen dit vrijblijvend. We zijn een groeiende
organisatie.
Ben jij dit?
Stuur dan je cv + motivatie naar hr@blisstoshine.nl ter attentie van Nicole
Burgersdijk en vertel waarom wij jou moeten leren kennen!
Wij nemen contact met je op voor een oriëntatiegesprek, online of live op ons
kantoor in Veenendaal.
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