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Vrijwilliger werkgroep fondsenwerving stichting 

Als kanker je raakt 
 

Functieomschrijving 
De stichting Als kanker je raakt zoekt een vrijwilliger voor het werven van fondsen ter 

ondersteuning van zijn doelen. Voor de stichting zijn deze fondsen erg belangrijk omdat wij 

ons werk alleen kunnen doen dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.  

 

Stichting Als kanker je raakt 
Als kanker je raakt is in 2010 opgericht door ds. Arie van der Veer 

en Rita Renema-Mentink. De stichting wil door tal van activiteiten 

(waaronder thematische ontmoetingsdagen, e-help en toerusting) 

iedereen die door kanker is geraakt en zijn of haar naasten 

ondersteunen in hun worsteling met hun ziek-zijn en de vragen 

naar zingeving, God en geloof. Verder stelt Als kanker je raakt zich 

ten doel om nabestaanden steun en moed te geven.  

 

Werkgroep fondsenwerving 
Wij zoeken iemand die ervoor gaat zorgen dat Als kanker je raakt zijn huidige inkomsten 

behoudt en nieuwe inkomsten genereert. Op deze manier kunnen wij een belangrijke 

bijdrage blijven leveren aan de ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. De 

werkgroep fondsenwerving bestaat uit twee leden en de penningmeester en werkt samen 

met de werkgroepen Benefietconcerten en Sport4Hope. 

 

Functieomschrijving 
Als fondsenwerver ben je medeverantwoordelijk voor het: 

• Realiseren van de gebudgetteerde ondersteuning door – o.a. – projectgerichte subsidie-

aanvragen bij fondsen, sponsoren en donateurs. 

• Onderhouden en uitbreiden van contacten met fondsen, sponsoren, donateurs en 

anderen die bijdragen aan de financiering van de activiteiten van Als kanker je raakt. 

• Zorgdragen voor de financiële afhandeling en verantwoording van de subsidies, ter 

beschikking gestelde fondsen, donaties en giften. 
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Jouw profiel 

• Je hebt affiniteit met onze doelgroep 

• Je bent overtuigd christen  

• Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring 

• Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig 

• Je hebt overtuigingskracht 

• Je bent creatief  

• Je bent een aantal uren per maand beschikbaar 

 

Dit bieden wij: 

• Een kans om voor een prachtige stichting te werken  

• Bij te dragen aan de ondersteuning van kwetsbare mensen 

• Je christen-zijn op een praktische manier handen en voeten te geven 

• Samen te werken met andere enthousiaste vrijwilligers 

 

Meer informatie of je aanmelden? 
Mail naar: penningmeester@alskankerjeraakt.nl 
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