
Bestuurslid fondsenwerving Stichting Wauw Wenst

Vrijwillig, regio Noord Limburg

 

De uitdaging

Stichting Wauw Wenst is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die wil toetreden tot het bestuur en zich wil

bezig houden met alle fondsenwervende activiteiten. 

Functieomschrijving

-Benaderen van serviceclubs en lokale ondernemers binnen en buiten het eigen netwerk voor het werven van

fondsen. 

-Mede opzetten en begeleiden van acties van derden, zoals serviceclubs, scholen en lokale ondernemers. 

-Geven van presentaties en voorlichting over Stichting Wauw Wenst. organisatie en bemanning van

fondsenwervende evenementen. 

Jouw profiel

-Je woont in de omgeving van Venray – Venlo en hebt een groot netwerk. 

-Je bent organisatorisch sterk, commercieel, resultaatgericht en ondernemend

-Je signaleert relevante ontwikkelingen in de regio en weet die naar kansen te vertalen. 

-Je bent een teamworker met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. 

Wat bieden wij

een uitdagende bestuursfunctie binnen een gemotiveerd team waarbij je een belangrijke bijdrage levert aan een

bijzonder goed doel met veel ruimte voor eigen initiatief. 

Goed om te weten

-We vergaderen ongeveer een keer in de 6 weken op maandagavond, qua tijd kost deze functie wekelijks

gemiddeld 2 uur van je vrije tijd.

-Wil je je aanbieden voor de functie? Dan mag je een motivatie, eventueel aangevuld met CV mailen aan

info@wauwwenst.nl. 

-Heb je vragen over de functie? Dan kun je deze stellen door een mail te sturen aan info@wauwwenst.nl, een

van de bestuursleden zal dan zo snel mogelijk contact opnemen.

Over Wauw Wenst

Kinderen met een bijzondere hulpvraag hebben gewone dromen en wensen zoals alle kinderen. Echter praktisch

en soms ook financieel gezien is het voor deze groep kinderen veel minder vanzelfsprekend dat ze uitkomen.

Stichting Wauw Wenst heeft zich tot doel gesteld om deze dromen waar te maken.

We praten over gewone wensen, waarbij beleving voor het kind centraal staat. Het uitgangspunt hierbij is om

zoveel als mogelijk lokale partijen en vrijwilligers te betrekken teneinde een win-win situatie te creëren:

integratie van de kinderen en bewustwording en betrokkenheid binnen de lokale samenleving. Ook het

ontzorgen van de thuissituatie vinden wij belangrijk. De kinderen beleven een fijne dag, ouders kunnen zo’n

dag even de zorgen vergeten en op adem komen.

De stichting is in het leven geroepen voor kinderen binnen, maar op termijn ook buiten, Wauw speciaal voor

jou met een indicatie en woonachtig in de regio Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Peel & Maas, Beesel,

Gennep en Bergen.

Meer lezen? Neem dan een kijkje op onze website www.wauwwenst.nl
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