
Functieomschrijving Bestuurslid verantwoordelijk voor 
sponsoring (vrijwilliger)

De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge zorgt ervoor dat gasten van vakantiepark Camping Parc de la
Brenne/Domaine de Puylagorge, een handicap nooit als een beperking ervaren in hun vakantie. Dit door het 
organiseren van speciale voorzieningen en het bieden van ondersteuning aan ouders met een 
aangepastanimatieprogramma en ondersteuning bij een hulpaanvraag. 

Het bestuurslid sponsoring draagt de missie en doelstelling van Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge 
een warm hart toe, heeft feeling heeft met de doelgroep en is enthousiast om deze stichting verder op de kaart
te zetten, gebruik makend van alle mogelijke uitingen en via alle beschikbare middelen

Taken, activiteiten:
- Het werven van gelden en goederen.
- Het bijhouden van betalingen en afspraken gemaakt met de sponsoren.
- Verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele subsidies en fondsen.
- Het beantwoorden van vragen van sponsoren.
- Het bijhouden, verzorgen en delen van administratieve handelingen omtrent sponsors en fondsen.
- Het verzorgen en indelen van sponsormaterialen.
- Het onderhouden van goede en duidelijke communicatie met andere bestuurleden.
- Bedenken, opzetten en uitvoeren van social media-marketing campagne om nieuwe donateurs te 

werven en bestaande donateurs te behouden.

- Met bestuurslid communicatie optimaliseren van website om donaties binnen te halen 

- Het regelen en coo� rdineren van bedrijfsbezoeken en het onderhouden van contacten

- Het regelen van de afhandeling van sponsorbijdragen/donaties
- Het regelen van sponsorbrieven naar bedrijven met ondersteuning van bestuurslid communicatie

Benodigde opleiding, vaardigheden en competenties:
 Je hebt feeling met de missie en doelstelling van Domaine de Puylagorge en affiniteit met de doelgroep.
 Je hebt een goede naam een goede referenties.
 Je hebt inzicht in goed netwerken en een hoog sociaal gehalte.
 Minstens  HBOwerk _ en denkniveau; 

 Goede computervaardigheden

 Affiniteit met social media

 Goede contactuele eigenschappen

 Hands on mentaliteit

 accuraat en snel verantwoordelijkheid kunnen nemen 

 Verzorgde/representatieve uitstraling
 Je kunt goed nieuwe relaties leggen en bestaande relaties onderhouden.
 Je bent accuraat en neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 Je kunt goed samenwerken.
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 Je kunt kritiek ontvangen en geven.
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

 Je bent flexibel, positief ingesteld en kunt mensen enthousiastmeren

De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer 1 à 3 dagdelen per week en circa 9 (skype)vergaderingen per jaar

Je sollicitatie kan je richten aan het bestuur middels het emailadres info@vriendenvanpuylagorge.eu
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