Vacature vrijwilliger sponsorcommissie
- Voorzitter sponsorcommissie
Ben je commercieel ingesteld, schroom je niet om een vergadering te leiden en lijkt het je leuk om de
om de sponsorcommissie van SCO/MOTIP DUPLI naar een hoger niveau te tillen? 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 positief ingesteld persoon die het leuk vindt de maandelijkse vergaderingen te leiden en de
jaarplanning nauwlettend in de gaten houdt. Daarnaast zorg je ervoor dat de sponsorcommissie de
taken op de jaarplanning tijdig uitvoert en houd je het bestuur op de hoogte van de gang van zaken.
Taken:





Leiden van de maandelijkse vergaderingen;
Bewaken van het commerciële zaken m.b.t. het beleidsplan
Bewaken van de jaarplanning;
Rapporteren aan het bestuur.

Hoeveel tijd het je gaat kosten?
Hoeveel (vrije) tijd het gaat kosten, bepaal je grotendeels zelf. 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).

