
Vacature Sponsorcommissie (eventueel ook als bestuurslid) 

Sponsoring is een essentieel onderdeel van onze vereniging. De sponsorcommissie draagt zorg en 
verantwoording voor het verder professionaliseren van ons sponsorbeleid. Het doel is de huidige 
sponsoren behouden en het verder uitbouwen van het sponsorbestand. Om dit onderdeel goed te 
laten functioneren zijn we op zoek naar een persoon die zich hiervoor wil inzetten.  

Ben jij dat enthousiaste, proactieve en commerciële talent? Dan zijn we op zoek naar jou!  

De sponsorcommissie zoekt één of meerdere enthousiaste personen die bij willen dragen aan de 
totstandkoming van sponsorinkomsten.  

Taken  

• Voeren van gesprekken met potentiële sponsoren over mogelijkheden tot sponsoring  
• Uitzetten en organiseren acties voor het binden en werven van nieuwe sponsoren  
• Behartigen van de belangen van de huidige sponsoren in overeenstemming met de reeds 

gemaakte afspraken en de verenigingsbelangen  
• Ontwikkelen sponsorpakketten  
• Het uitzetten en organiseren van acties en/of promoties om geld te werven voor onze 

vereniging  

Profiel  

• Je bent commercieel ingesteld   
• Ervaring met sponsorwerving is niet nodig, maar mooi meegenomen  
• Je bent enthousiast  
• Je bent initiatiefrijk en niet bang om te beslissen  
• Je hoeft geen (spelend) lid te zijn of kennis te hebben van korfbal  

Tijdsbesteding  

Er staan geen vaste uren voor deze functie. Je kunt je eigen tijd indelen.  

Doelstelling  

De sponsorcommissie draagt zorg en verantwoording voor het verder professionaliseren van ons 
sponsorbeleid met als doelstelling het behouden van de huidige sponsoren en het verder uitbouwen 
van het sponsorbestand. Op deze manier kunnen we de sportieve ambities binnen de vereniging ook 
in de toekomst blijven verwezenlijken. Dit wordt gerealiseerd door allerlei initiatieven zoals de 
bekende reclameborden en shirtsponsoring.  

Reageren  

Wil jij vanuit de sponsorcommissie meebouwen aan onze verenigingsplannen?  

Of heb je vragen over de functie?  

Neem contact op met Eli van Mourik (Voorzitter CKV Animo), via: voorzitter@ckvanimo.nl of 

telefonisch via: 06-51997684.  
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