
Profiel lid Sponsorcommissie stichting Greate Pier Sneek 
 

Hoofdtaak  

Mede verantwoordelijk voor in eerste instantie sponsor/funding activiteiten voor de verbouw van 

het clubgebouw.  

▪ Neemt deel in de sponsor/fundingcommissie 
▪ Mee helpen in het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen, subsidies en dergelijke 
▪ Werkt mee aan het algemeen sponsorbeleid 
▪ Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors in woord en schrift  
▪ Werkt aan de overeenkomsten met de sponsors en ziet toe op de naleving ervan 
▪ Behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging 
▪ Behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor 
▪ Helpt in de uitvoering betreffende de werving van financiële middelen en zorg voor de uitvoering 
▪ Communiceert en promoot thema-avonden binnen de vereniging 

 
Kerncompetenties 

▪ Communicatief vaardig 
▪ Commerciële instelling 
▪ Representatief 
▪ Coördineren 
▪ Delegeren 
 

Gezocht lid Sponsorcommissie 

Stichting Scoutinggroep Greate Pier Sneek 

Ivm de met renovatie van het clubgebouw zoekt stichting Scoutinggroep Greate Pier met spoed 

leden voor de sponsor commissie. Bent u ouder van een lid, oud-lid, plusscout of heeft op andere 

wijze affiniteit met scouting of onze scoutinggroep dan vragen wij u zitting te nemen in ons 

stichtingsbestuur.  

Het betreft een specifieke functie ter ondersteuning van de sponsor commissie van onze 

scoutinggroep. Wij zoeken iemand die de sponsor activiteiten, voor in eerste instantie de renovatie 

van het clubhuis mede kan uitvoeren. De sponsor activiteiten bestaan uit o.a.; het benaderen van 

fundingsorganisaties, opzetten en uitvoeren van een crowd funding, samenbrengen van sponsors, 

organiseren van kleinere ad-hoc activiteiten. Het is mogelijk in overleg zelf doelen te stellen binnen 

de werkzaamheden van de sponsorcommissie.  

De SCS (Stichting Clubgebouw Sneek) is verantwoordelijk voor het clubhuis. De SCS wordt 

samengesteld met leden vanuit de 2 scouting groepen. Speciale activiteiten als het organiseren van 

financiële mogelijkheden voor de renovatie van het clubgebouw worden ad-hoc ingevuld door de 

beide scoutinggroepen. Het stichtingsbestuur Greate Pier draagt zorg voor deze invulling, Het 

bestuur vergadert 1 keer per maand/twee maanden op avond. Het bestuur bestaat uit een gezellig 

team van 5 a 6 leden, met een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie?  

Bel, app of mail dan even naar G. Schingenga, 06 14166278, schingenga@home.nl 

mailto:schingenga@home.nl

