Fondsenwerver
Functie:
Organisatie:
Standplaats:
Uren:
Soort:

Fondsenwerver
Straatpastoraat Den Bosch
Den Bosch/ vanuit huis
In overleg
Vrijwilliger

Het Straatpastoraat Den Bosch is een veilige haven voor dak- en
thuislozen in de regio Den Bosch. Een plek waar zij op verhaal kunnen
komen en het “goede leven” weer meer gaan ervaren. Dit is onze bijdrage
aan een menswaardig bestaan voor de meest kwetsbare medemens.
De straatpastor heeft professionele kennis en ervaring en werkt samen
met een groep vrijwilligers en met ondersteuning van de bewoners van
het Stadsklooster San Damiano.
Gemiddeld zijn er 500 structurele contacten op jaarbasis.
Wij staan voor aandacht en opvolging, flexibiliteit in nabijheid en
laagdrempeligheid. We zijn daar waar de doelgroep is voor een luisterend
oor, organisatie van activiteiten, hebben een spreekuur en houden
diensten in het klooster. Hierbij werken we samen met gemeente en
andere organisaties.
Straatpastoraat Den Bosch wordt financieel gesteund door religieuze
ordes, de gemeente en donaties. Om de verdere ontwikkeling mogelijk te
maken en continuïteit te borgen, is duurzame en meerjarige financiering
nodig.
Daarom zijn wij per direct op zoek naar een: Fondsenwerver
Taakomschrijving
De belangrijkste operationele taken zijn:
• Opstellen van de fondsenwervingsstrategie en plan van aanpak
• Initiëren en schrijven van fondsaanvragen
• Accountmanagement en relatiebeheer van bestaande en potentiële
financiers
• Bewaken van de verantwoording achteraf aan financiers
• Zorgdragen voor periodieke interne updates over de voortgang van
de fondsenwerving
• Zorgen voor de benodigde middelen voor fondsenwerving

De fondsenwerver werkt zelfstandig en rapporteert aan het bestuur. De
thuisbasis van Straatpastoraat Den Bosch is Stadsklooster San Damiano
stadsklooster in ‘s-Hertogenbosch, maar deze functie kan grotendeels
vanuit huis worden verricht.
Profiel
Wij zijn op zoek naar een proactieve en resultaatgerichte fondsenwerver
met de volgende eigenschappen:
• Ervaring als fondsenwerver of relatiebeheerder (bij voorkeur voor
maatschappelijke projecten of organisaties)
• Achtergrond en affiniteit met armoede en/of andere
maatschappelijke thema’s
• Goede communicatieve en representatieve vaardigheden
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse
taal
• Serieuze gesprekspartner die verhalen goed kan overbrengen en
anderen kan enthousiasmeren
• Ondernemende netwerker die in staat is een hecht relatienetwerk
op te bouwen
Aanbod
Straatpastoraat Den Bosch biedt:
• Startdatum in overleg
• Leermogelijkheden met professionele ondersteuning via Kansfonds
en Netwerk Dak
• Mooie kans om actief bij te dragen aan een menswaardiger bestaan
voor kwetsbare medemensen in de regio ‘s-Hertogenbosch
Meer informatie en sollicitatie
Solliciteren kan door vóór vrijdag 25 februari 2022 een brief en cv te
sturen naar Bas van den Bouwhuijsen, penningmeester
via b3bouwhuijsen@hotmail.com.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas van den
Bouwhuijsen via 06-51346896 of b3bouwhuijsen@hotmail.com.

