Dé ontmoetingsplaats voor mensen die leven met en na kanker

Vacature (vrijwillig)
Werver Fondsen en Sponsoren
Het Toon Hermans Huis Arnhem is dé ontmoetingsplaats voor mensen die leven met en na
kanker. Ons inloophuis kan niet bestaan zonder de inzet van onze vrijwilligers, daar zijn we
trots op!
Het Toon Hermans Huis Arnhem?
Wie het THHA binnenstapt ervaart de warme en gastvrije sfeer in een informele omgeving.
Wij bieden extra ondersteuning, een plek waar iedereen zich welkom voelt, waar persoonlijke
aandacht centraal staat. Hierbij werken we nauw samen met andere behandelaars en
instellingen in de (para)medische zorg en professionele psychosociale zorg.
Bij ons kunnen mensen tot rust komen of juist weer een activiteit oppakken. Wij voorzien in
de behoefte aan ondersteuning door het organiseren van workshops, activiteiten en
themabijeenkomsten.
Toon Hermans Huis Arnhem is een stichting. Een betrokken bestuur, coördinatoren en
deskundige vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor onze bezoekers.
Wat ga je doen?
− Je bent actief in het benaderen van potentiële sponsoren en bent verantwoordelijk voor
het uitsturen van informatie over het huis per email en/of telefoon.
− Je schrijft (algemene) fondsen aan die een bijdrage kunnen leveren in het in stand
houden van de activiteiten en lezingen die we aanbieden.
− Je vraagt jaarlijks verschillende subsidies aan en je zet je in om nieuwe
subsidiemogelijkheden te verkennen.
− Je bent bereid om regelmatig netwerkborrels- en bijeenkomsten te bezoeken om
bestaande en nieuwe sponsoren te ontmoeten of bij te praten.
Wat vragen wij van jou?
− Je bent geïnteresseerd en betrokken bij wat we als inloophuis bieden en je kunt dit
overbrengen op potentiële sponsoren, zowel mondeling als schriftelijk.
− Je hebt enige ervaring op het gebied van fondsenwerving en sponsoring of je hebt
interesse om je hier meer in te verdiepen
− Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
− Je bent bereid om wekelijks een aantal uren vrij te maken om de werkzaamheden uit te
voeren.

−

Een relevant netwerk is een pré, zeker niet noodzakelijk

Wat maakt het werk de moeite waard voor jou als vrijwilliger?
In een maatschappelijk relevante, uitdagende en mooie werkomgeving kun jij je steentje
bijdragen aan het welzijn van de ander.
Voel jij je aangesproken en heb je interesse? Leuk!
Neem dan contact op met Suzanne Ross, bestuurslid en bereikbaar via 06-28251017 of
suzanne.ross@thharnhem.nl
Wil je eerst een keer sfeer proeven? Dat kan ook en kom dan gewoon een keer binnen en
ervaar de informele omgeving. Tot binnenkort!

