“The place where God smiles”
Stichting De Blije Kei is voortdurend bezig met fondsenwerving. Dit is nodig om de zorg die wij aan de kinderen van het
Happy Rock Center willen bieden te kunnen continueren. Wij zijn op zoek naar iemand die ons wil ondersteunen bij de
fondsenwerving en zich hiervoor op vrijwillige basis in wil zetten. Het is geen bestuurlijke taak, waardoor er geen
bestuursvergaderingen bijgewoond hoeven te worden. Wel is een nauwe samenwerking met het bestuur van Stichting
De Blije Kei belangrijk.

WAT WORDT JOUW UITDAGING?
Je houdt je bezig met:
▪ het werven van donaties en schenkingen voor de stichting;
▪ het ontwikkelen van een netwerk van waardevolle contacten voor de stichting;
▪ het vertegenwoordigen van de stichting en haar visie en doelstellingen bij externe partijen en/of evenementen;
▪ het op de hoogte houden van het bestuur van de lopende zaken.

WAAR BESCHIK JE OVER?
Wij zoeken iemand die:
▪ passie heeft voor het Happy Rock Center;
▪ ervaring heeft met en/of enthousiasme heeft voor het actief benaderen van bedrijven voor fondsenwerving;
▪ beschikt over een eigen (verder uit te breiden) netwerk dat aangeboord kan worden voor fondsenwerving;
▪ goede sociale en communicatieve eigenschappen heeft;
▪ in staat is om de passie en het enthousiasme voor het Happy Rock Center over te brengen op anderen;
▪ in staat en bereid is om minimaal één jaar als fondsenwerver aan de stichting verbonden te zijn.

WAT KRIJG JE VAN ONS?
Wij bieden je:
▪ een actief bestuur met passie voor het Happy Rock Center en een enorme drive om de kinderen de voorzieningen
te bieden die ze nu en in de toekomst nodig hebben;
▪ een goede begeleiding en informatievoorziening vanuit het bestuur;
▪ de mogelijkheid tot het ontwikkelen van promotiemateriaal.

INTERESSE EN/OF VRAGEN?
Heb je interesse? Dan ontvangen we graag je motivatie en meer informatie over jou via deblijekei@hotmail.com. We
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op
www.happyrockcenter.com of neem contact op met Annelies Kerkstra via deblijekei@hotmail.com of 06 – 40 61 64 35.
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Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter.
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