Bestuurslid communicatie en sponsoring
Breng jij de sponsoring en communicatie van onze stichting naar een (nóg) hoger niveau? Dan
zoeken wij jou! Je bent een deskundige in het vak en hebt ervaring op jouw vakgebied. Je bent
een enthousiaste verbinder en vervult een inspirerende rol binnen het bestuur van de stichting.
Wat houdt de functie in?
Je hebt een leidende rol binnen de nog te vormen commissie sponsoring en fungeert als eerste
aanspreekpunt voor bestuursleden en (potentiële) sponsors en bent vraagbaak voor de stichting
op het onderdeel sponsoring. Samen met de voorzitter vertegenwoordig jij de stichting. Verder
adviseer jij het bestuur in strategische beslissingen, initieert veranderingsprocessen en leidt deze in
goede banen. Jij bent verantwoordelijk voor de betrokkenheid van bedrijven als sponsor bij de
stichting en het stroomlijnen van activiteiten van sponsors het gehele jaar door. Bovendien heb je
een breed takenpakket op het gebied van interne en externe communicatie, dat deels
coördinerend en deels uitvoerend is. Daarnaast zijn er veel bijkomende projecten en organiseer je
verschillende events, waaronder de jaarlijkse sponsorborrel.
Wat zijn je verantwoordelijkheden?
o Ontwikkeling en coördinatie van sponsoring in het algemeen en interne en externe
communicatie in het bijzonder;
o Verder ontwikkelen van de inzet van diverse platforms, zoals de website en LinkedIn;
o Branding van de stichting;
o Organisatie van events;
o Werven van sponsors;
o Onderhouden sponsorcontacten en invulling geven aan sponsoractiviteiten;
o Zitting nemen in het bestuur van de stichting en het bestuur informeren omtrent de gang
van zaken;
o Het aansturen van een commissie;
o Het actief bezoeken van netwerkbijeenkomsten;
o Opstellen en onderhouden sponsorplanning;
o Eindverantwoordelijkheid voor de sponsoractiviteiten.
Wie zijn wij?
De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en omstreken een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een enthousiast team van vrijwilligers zich in om dit mogelijk te
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maken. Een week Zomerkamp is voor kinderen een avontuurlijke en leuke ervaring die ze niet
snel zullen vergeten! Met jaarlijks circa 420 kinderen en ruim 100 vrijwilligers (verdeeld over 3
weken) zijn we een serieuze partij die verder wil groeien. Het bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan
de post sponsoring momenteel vacant is. Daarnaast zijn er allerlei commissies, welke worden
aangestuurd door het bestuur. Deze vrijwilligers zijn dan ook het gehele jaar druk in de weer met
de taken die hierbij horen.
Wat verwachten wij van jou? Je beschikt over:
o Een proactieve, daadkrachtige, flexibele en positieve persoonlijkheid die snel kan
schakelen en anderen kan overtuigen en enthousiasmeren;
o Affiniteit met sponsoring, marketing en communicatie;
o Analytisch inzicht om met behulp van data en signalen uit de stichting en daarbuiten
activiteiten te optimaliseren;
o Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
o Aantoonbare ervaring en feeling met acquisitie plegen en sponsors werven;
o Het zakelijke gezicht worden van de stichting.
Wat bieden wij jou?
o Een veelzijdige functie binnen de stichting, waarbij er volop ruimte is om je creativiteit in
te zetten;
o Een prettige informele werkomgeving binnen een klein en hecht bestuur;
o Een stichting om met trots vrijwilligerswerk voor te mogen verrichten;
o Enorme waardering vanuit ouders, kinderen en eigen omgeving voor jouw
maatschappelijke betrokkenheid;
o Een warme organisatie met een grote achterban en waar je met plezier je werk kan
verrichten.
Interesse?
Zijn wij op zoek naar jou? Stuur jouw cv en een korte motivatie naar
info@zomerkampenbreda.nl. Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan contact op met
Özkan Hoff (voorzitter@zomerkampenbreda.nl) of Mattie Bakx
(sponsoring@zomerkampenbreda.nl).
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