Scorende spits die sponsoren binnen haalt
Voetbalvereniging Zwaluwen'30 in Hoorn zoekt iemand met genoeg lef in huis om sponsoren
binnen te halen en tegelijkertijd zijn of haar netwerk te vergroten. Sponsoring is een essentieel
onderdeel van onze vereniging. Om dit onderdeel goed te laten functioneren zijn we op zoek naar
vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten.

Ben jij die enthousiaste, pro-actieve sponsorwerver die wij zoeken?
Taken
•
•
•
•
Profiel
•
•
•
•
•

Contacten leggen met potentiële sponsoren
Uitzetten en organiseren acties voor het binden en werven van nieuwe sponsoren
Voeren van gesprekken met potentiele sponsoren over mogelijkheden tot sponsoring
Behartigen van de belangen van sponsoren in overeenstemming met de
verenigingsbelangen
Je bent commercieel en beschikt over een leuk netwerk binnen Hoorn en omgeving
Je beschikt over goede sociale vaardigheden en bent assertief
Je hebt goede organisatorische vaardigheden
Ervaring met sponsorwerving is mooi meegenomen, maar niet verplicht
Je bent representatief en enthousiast

Wat krijg je ervoor terug?
• Samenwerken in een leuk team voor de gezelligste verenging van Hoorn
• Leer je saleskwaliteiten uit te breiden en beter in te zetten
• Vergroot je eigen netwerk in Hoorn en omstreken
• Vrijwilligerswerk staat altijd goed op je c.v.!
Gevraagde beschikbaarheid
Te besteden tijd is flexibel en naar eigen inzicht in te delen. Ongeveer 10 uur per maand.
Heb je interesse?
Wil jij je graag vrijwillig inzetten voor onze sportieve en gezellige club? Past bovenstaande bij je
en vind je het leuk om een steentje bij te dragen aan de financiën van onze club? Stuur dan zo
snel mogelijk een mailtje naar sponsorgroep@zwaluwen.nl.
Sponsorcommissie Zwaluwen’30
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring voor
HCSV Zwaluwen’30. De commissie legt contacten met potentiële sponsoren en onderhoudt
contacten met bestaande sponsoren. Tevens behartigt de commissie de belangen van
sponsoren in overeenstemming met de verenigingsbelangen. De commissie bestaat momenteel
5 personen.
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