VACATURE
VRIJWILLIGER
FONDSENWERVING

WIE ZIJN WIJ
Abbeyfield Vlaanderen is een
onafhankelijke vzw met als doel lokale
cohousingprojecten op te zetten voor
55-plussers. Cohousing met
Abbeyfield biedt een antwoord aan 55plussers en hun specifieke
woonnoden, zoals comfortabel leven
in een aangepaste woonomgeving en
deel zijn van een actieve sociale
omgeving. Abbeyfield promoot de
relevante maatschappelijke waarde
van het kleinschalig duurzaam wonen
met een kleinere ecologische

BEN JIJ DE FONDSENWERVER DIE WE ZOEKEN?
WAT ZIJN JE MOGELIJKE TAKEN
Actief op zoek gaan naar financiële inkomsten, sponsors, fondsen, legaten en
donateurs.
Opstellen van een campagneplan voor fondsen- en subsidiewerving.
Bedenken en uitwerken van sponsorconcepten en -acties.
Contacten met sponsors onderhouden en versterken.
Alle bijkomende taken en activiteiten die passen binnen het brede kader van de
fondsenwerversfunctie, gelet op de kleine omvang van de staf.
Bijwonen van maandelijkse vergaderingen.

WIE BEN JIJ
Je bent een expert in deze materie, en je hebt ervaring in het motiveren van
anderen.
Je hebt een open en positieve levenshouding, je bent sociaal gedreven en je maakt
deel uit van een netwerk van vakgenoten.
Je kijkt ernaar uit om in een klein team van professionals en vrijwilligers te werken.

voetafdruk als gevolg.

HET IS EEN PLUSPUNT ALS JE...
Betaalbare huisvesting voor deze
groep is een blijvende uitdaging.
Om dit alles te realiseren hebben wij
dringend nood aan een enthousiaste
fondsenwerver.

kennis hebt over het werven van giften en fondsen en de fiscaliteit van legaten;
vertrouwd bent met de bronnen en procedures voor het verwerven van subsidies;
contacten hebt met Fondsen/Stichtingen uit de social profit sector;
voeling hebt met het sociaal woonbeleid in Vlaanderen op lokaal en regionaal
niveau.

WAT BIEDEN WE

INTERESSE?

Stuur je motivatiebrief en cv
naar info@abbeyfield.be
t.a.v. Charlotte Hanssens

Een cruciale plaats in een interactief team van gemotiveerde en enthousiaste
professionals en vrijwilligers, elk met hun eigen expertise.
De kans om mee te helpen aan de groei en promotie van een woonconcept met
een relevante maatschappelijke waarde.
Een schat aan kennis inzake cohousing voor 55-plussers en het sociaal
woonbeleid in Vlaanderen.
De mogelijkheid om dit boeiende project, dat nu in de startblokken staat, op
korte termijn te laten uitgroeien tot een vaste waarde in Vlaanderen.
Maandelijkse meetings in Brussel of Mechelen met het Dagelijks Bestuur (in de
directe nabijheid van NMBS stations), waar alle leden hun kennis, ervaring en
contacten delen.

www.abbeyfieldvlaanderen.be - facebook.com/abbeyfieldVlaanderenvzw

