
Kfc Heusden - Medewerker
Sponsorwerving

Ter versterking van de Sponsorwerving zijn wij op zoek naar een echte netwerker die enthousiast
sport en bedrijfsleven kan verbinden!

Sponsorwerving :

De sponsorwerving is verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring en
fondsenwerving voor onze voetbalvereniging KFC HEUSDEN.

De werking legt contacten met potentiële sponsoren en onderhoudt contacten met bestaande
sponsoren. Tevens behartig je de belangen van sponsoren in overeenstemming met de
verenigingsbelangen.

Taken :

– Uitbreiden van het sponsorbestand door op zoek te gaan naar nieuwe sponsoren
– Meedenken, vormgeven, vernieuwen en reguleren van het sponsorbeleid
– Onderhouden van en investeren in relaties met bestaande sponsoren
– Kansen zien en adequaat benutten van mogelijkheden in fondsenwerving

Tijdsbesteding :

Het actief zoeken naar potentiële sponsoren dient te worden aangepakt.
De tijdsinvestering is een inschatting op basis van het bestaande aantal sponsoren en de
verwachting van het aantal nieuwe sponsoren in het seizoen 2021-2022.

Dit zal gemiddeld neerkomen op ongeveer 1 a 2 uur per week. Piekmomenten (mogelijk de
organisatie van een evenement) en de periodieke vergaderingen zijn niet meegenomen in de
inschatting.

Profiel :

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde medewerker ( M/V) die zich goed kan
vinden in het volgende profiel:

– Je bent commercieel en beschikt over een netwerk in de regio, kortom je bent een echte netwerker
die sport en bedrijfsleven kan verbinden
– Je beschikt over goede sociale vaardigheden en bent assertief
– Je hebt goede organisatorische vaardigheden
– Je bent representatief en enthousiast



– Je kunt uitleg geven over de toekomstplannen van KFC HEUSDEN en de sponsoren hiervoor
enthousiasmeren.

Wat krijg je ervoor in de plaats :

Ondersteuning en begeleiding van het KFC Bestuur en uw creatieve ideeën worden zeker op prijs
gesteld.

Enorm veel waardering van spelers, ouders van jonge spelers, actieve vrijwilligers en overige
betrokkenen. Je grootste voordeel is dat je mensen leert kennen, waardoor je netwerk ontzettend
wordt uitgebreid.

Interesse?

Dit is het moment, reageer nu! 

Lijkt het je leuk en zie je jezelf al in deze mooie belangrijke rol? Neem dan per mail
voorzitterkfcheusden@gmail.com contact op met Fréderic Steyaert (voorzitter KFC HEUSDEN )

Of spreek iemand anders van het KFC Bestuur of trainers aan.

Tot binnenkort !
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