Hanneke Brilman

Vacature

Bestuurslid Fondsenwerving en
Evenementen voor ons Hospice
Berkenstein
Heb jij een goed relatienetwerk in Veenendaal, heb je affiniteit met fondsenwerving, draag je
graag de verantwoordelijkheid voor sportieve evenementen EN wil je graag een bijdrage
leveren aan de verdere groei van Hospice Berkenstein?
Dan komen wij graag in contact.

Over de functie
Onze reden van bestaan is natuurlijk gelegen in palliatieve zorg. Met veel liefde, zorg en
aandacht bieden ruim 60 vrijwilligers ondersteuning aan een fijn bestaan in de laatste fase van
het bestaan van onze bewoners.
Palliatieve zorg gaat uiteraard over de fase in het leven waarin sterven dichterbij komt. Deze
zorg wordt echter geboden door een levendige organisatie van vrijwilligers, coördinatoren en
bestuur.
Voor die organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste persoon die zijn of haar
relatienetwerk in Veenendaal en organisatieskills in wil zetten voor ons Hospice.
Je wordt binnen ons 5 koppig (met jou erbij) bestuur verantwoordelijk voor fondsenwerving
en de sportieve evenementen, die georganiseerd worden ten behoeve van fondsenwerving.

Wat je gaat doen
In deze bestuursrol ga je:





Actief aan de slag met onze “Helden van Berkenstein” aanbod. Hiermee kunnen zowel
kleine als grotere bedrijven in en om Veenendaal op een passende manier een
financiële bijdrage leveren aan het hospice.
Een beperkt aantal (sportieve) evenementen coördineren, die bijdragen aan de naam,
faam en de financiën van het hospice.
8 x per jaar deelnemen aan onze bestuursvergadering

Dit alles doe je niet in je eentje, maar samen met de andere leden van het bestuur en de
coördinatoren.

Wie we zoeken
Je bent een actieve professional met een drukke baan of druk bestaan, die daarnaast tijd en
energie heeft om een actieve bijdrage te leveren aan de groei van ons hospice.
Je wil graag iets teruggeven aan de maatschappij en je draagt palliatieve zorg een warm hart
toe.
Je hebt daarnaast een positieve, snelle geest en bent digitaal en communicatief vaardig.
Je hebt een relevant zakelijk relatienetwerk in en om Veenendaal.

Wat we je bieden



Een relevante rol binnen een team van bestuur en coördinatoren van een kleine
palliatieve instelling met een grote impact op het leven van mensen en hun omgeving.
Informele werksfeer binnen een lerende en dankbare organisatie.

Deze rol houd je zeker wel 4-6 uur per week bezig.

Contact of vragen
Wil je graag meer weten over de functie of heb je andere vragen n.a.v. deze vacature? Neem
dan contact op met:
Wilma Smeenk , Secretaris op 06-25392741 of
Dennis van den Bos, Algemeen bestuurslid op 06-53260157

