
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij de club, neem contact op met Susan Bruil 06-220.38457, 
mail: Susan@mhcdewarande.nl of Lisa Besker: lbeskers@gmail.nl  
 

 
 
 
 
 
 

Sponsorwerver  
Bij MHC de Warande 
 
Doel van de commissie 
Centraal staat het  werven en het onderhouden van contact met sponsors en 
partners. De Sponsorcommissie bestaat uit de bestuurslid Sponsoring, Business Club, 
Club van 100, Sponsorkleding, Bordsponsoring en de sponsoradministrateur. 
 
Doel (Welke bijdrage lever je aan de vereniging) 
Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een 
bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging. 
 
Plaats in de vereniging (Met wie heb je veel te maken) 
Je werkt direct samen met het bestuurslid Sponsoring (Martin Brokx), andere 
sponsorwervers en de sponsoradministrateur (beheer en facturering van de 
bestaande contracten).  
 
Functie-inhoud (Wat wordt er van je verwacht) 

• Actief werven van sponsoren 
• Ondersteunt en geeft follow up aan sponsorinitiatieven 
• Draagt zorg voor relatie met bestaande sponsoren 
• Ontvangen sponsoren tijdens activiteiten 
• Deelnemen aan de vergaderingen van de sponsorcommissie 
 

Tijdsbesteding (Hoeveel tijd gaat het je kosten) 
• Naar eigen invulling 
• Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele 

contacten 
• Formeel  2  maal per jaar commissie vergadering 
• Regelmatig uitlezen van mail (2x per week) 
• Telefonische en mail contacten  

 
Functie-eisen (Wat moet je kunnen) 

• Resultaat gericht, creatief en pro actief 
• Sociaal  vaardig om op diverse niveaus relaties te onderhouden 
• Commercieel 
• Zowel zelfstandig als teamplayer 

 
Voor meer informatie, neem contact op met Susan Bruil (mail 
susan@mhcdewarande.nl of 06-220.38457) of Martin Brokx, Bestuurslid Sponsoring 
(mail Martin.Brokx@brokx.com) 
 

Vrijwilligers zijn welkom, want Warande doen we samen!  
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