
 

Vacature vrijwilliger sponsorcommissie 

- Secretaris sponsorcommissie 

 

Lijkt het je leuk om een administratieve bijdrage te leveren aan het commerciële succes van 

SCO/MOTIP DUPLI? Dan is de sponsorcommissie op zoek naar jou! 

Sponsorcommissie 
De commissie houdt zich o.a. bezig met het genereren van financiële middelen, het ontwikkelen van 
tegenprestaties voor sponsoren en het onderhouden én uitbreiden van relaties op commercieel 
gebied. 
 

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 vergadering 

notuleer je, je beheert de sponsor administratie en de sponsorcontracten. Jij voorziet de 

penningmeester van de juiste informatie zodat er gefactureerd kan worden. Daarnaast zorg jij ervoor 

dat de sponsoren een uitnodiging krijgen voor sponsor gerelateerde bijeenkomsten. Samen met de 

andere leden van de sponsorcommissie zorg jij ervoor dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd 

en dat club en relatie zo veel mogelijk uit de samenwerking halen. 

 

Taken: 

 Beheer sponsoradministratie 

 Beheer sponsorcontracten 

 Notuleren tijdens vergaderingen van de sponsorcommissie 

 Lief en leed 

 Penningmeester van informatie voorzien t.b.v. facturatie 

 Versturen van uitnodigingen voor sponsor gerelateerde bijeenkomsten 

 Beheren van de e-mailbox sponsoring@kvsco.nl 

Hoeveel tijd het je gaat kosten? 

Hoeveel (vrije) tijd het gaat kosten, hangt grotendeels van de periode af. Het aanleveren van 

informatie t.b.v. de jaarlijkse facturatie kost de nodige tijd. Samen met de rest van de 

sponsorcommissie kom je maandelijks 1 keer bij elkaar om de lopende zaken te bespreken, waarbij 

de jaarplanning leidend is. 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). 
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