Vacature vrijwilliger SCO businessclub
- Secretaris SCO businessclub
Lijkt het je leuk om een administratieve bijdrage te leveren aan het commerciële succes van de
businessclub van SCO/MOTIP DUPLI? Dan is de businessclub op zoek naar jou!
Businessclub
Onze businessclub is een verzameling van bedrijven die onze vereniging ondersteunen. Grote en
kleine bedrijven die geïnteresseerd zijn om met nieuwe klanten in contact te komen. De businessclub
zorgt er voor dat de betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven bij de vereniging verder wordt
vergroot en er een kweekvijver ontstaat voor sponsors die met de vereniging meegroeien.
SCO/MOTIP DUPLI
SCO/MOTIP DUPLI is een groeiende en ambitieuze korfbalvereniging die altijd probeert voorop te
lopen. Onze sportieve ambitie is het hoogst haalbare bereiken; de Korfballeague. Als club vinden we
het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en zoeken altijd naar de verbinding tussen kinderen,
ouders, supporters, bedrijven en gemeente. Daarnaast pakken wij graag een maatschappelijke rol in
de regio, met als doel dat iedereen moet kunnen sporten. Ook op commercieel gebied hebben we de
wens om op zakelijk vlak een prominente rol in de regio te spelen.

Wij zoeken:
Een administratieve kei die de zaakjes goed op orde heeft. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten
notuleer je, je beheert de sponsor administratie en de sponsorcontracten. Jij zorgt er voor dat er na
elke bijeenkomst een verslag komt en deelt deze na elke bijeenkomst met de leden. Daarnaast houd
je de resultaten bij en voorzie je de leden van de businessclub van de nodige informatie rondom de
netwerkbijeenkomsten.
Taken:






Beheer businessclub administratie
Beheer resultaten
Notuleren tijdens netwerkbijeenkomsten
Lief en leed
Versturen van uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten

Hoeveel tijd het je gaat kosten?
Je woont de maandelijkse netwerkbijeenkomsten bij. Normaal gesproken vinden de bijeenkomsten
plaats op een woensdagavond van 19.00-22.00u. Daarnaast ben je vrij om de nodige taken uit te
voeren wanneer het jou past. De inschatting is dat je er ca. 2 uren per week mee bezig bent.
Enthousiast geworden? Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de commerciële groei van
SCO/MOTIP DUPLI? Stuur dan een mail naar sponsoring@kvsco.nl of bel 06-28253391 (Arne
Strampel).

