
 
 

 

Vrijwilliger Sponsorcommissie (m/v) 
 Gemiddeld 4-8 uur per maand 

 

Binnen T.V. Nieuwe Sloot hebben wij een inactieve sponsorcommissie. Het beheer van 
sponsorgelden is namelijk altijd uitbesteed aan onze eigen sponsorstichting, echter is deze 
niet verantwoordelijk voor de werving. Op ons mooie park is veel ruimte voor sponsoren. 
Ruimte die nu niet optimaal benut wordt. Daarom is het zaak de sponsorcommissie nieuw 
leven in te blazen. Wil jij meedenken en helpen in het maken van een sponsorbeleid? Word 
jij enthousiast van het benaderen van potentiële sponsoren?  Of misschien heb jij wel ideeën 
in hoe wij met andere clubs kunnen samenwerken in het binnenhalen van sponsoren? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!  
 
Je doet dit natuurlijk niet alleen. Binnen onze vereniging zijn meer dan 40 vrijwilligers actief 
in verschillende commissies, die steeds weer leuke activiteiten weten te organiseren voor 
onze +/- 700 leden. 
 
Ben jij iemand die: 

- Sociaal en communicatief vaardig is; 
- Graag bij bedrijven vertelt wat wij als club te bieden hebben; 
- Een echte teamplayer is? 

 
Waarom zou jij dan vrijwilligerswerk voor ons willen doen? 
Wij zorgen goed voor onze vrijwilligers. Onder andere door ze ieder jaar te belonen met een 
kleine attentie. Daarnaast hebben wij aandacht voor de ontwikkeling van onze vrijwilligers 
en zorgen we ervoor dat we de vereniging samen naar een hoger plan tillen. Tevens bieden 
wij:  

- een leuke, open, gezellige en creatieve werkplek waar we openstaan voor nieuwe 
ideeën en veel waarde hechten aan duurzaamheid; 

- de mogelijkheid tot het behalen van extra punten indien je een studie volgt, voor het 
doen van vrijwilligerswerk; 

- een plek waar je ervaring opdoet met werkzaamheden op het gebied van 
communicatie en marketing; 

- wij zijn gewoon ontzettend leuk om mee te werken!  
 
Ben je enthousiast geworden en zou je graag jouw steentje willen bijdragen? Laat ons weten 
dat je interesse hebt in deze vacature via een mail naar: bestuur@tvnieuwesloot.nl  
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