
 

 

Vrijwilliger Fondsenwerving / Marketeer - Stichting Wegwijzerkampen. 

Al ruim 40 jaar organiseert de Stichting Wegwijzerkampen zomerkampen voor kinderen en tieners. 

Wat begon met één kinderkamp in 1976 is uitgegroeid tot tien kampweken nu. Ruim 400 kinderen en 

tieners, begeleid door ruim 170 vrijwilligers genieten van een supergave vakantieweek. Naast het 

activiteitenprogramma en de vrije tijd is er een inhoudelijk deel waarin de jongeren gezamenlijk iets 

kunnen leren en ontdekken van de liefde van God. De Wegwijzerkampen krijgen zo een avontuurlijke 

en inhoudelijke betekenis.  

Het bestuur van de Stichting Wegwijzerkampen is op zoek naar een 

Vrijwilliger Fondsenwerving / Marketeer. 

Deelname aan de kampweken wordt door de deelnemers zelf betaald. Wanneer daar niet voldoende 

middelen voor beschikbaar zijn wordt een deel van de kampprijs betaald vanuit het Sponsorfonds. De 

laatste jaren zien we tot onze vreugde het aantal deelnemers uit achterstandswijken en 

opvangcentra toenemen. Voor minderbedeelde kinderen is de kampweek een welkome afwisseling. 

Het betekent echter wel dat er vaker een beroep op het sponsorfonds wordt gedaan. Deze 

verandering vereist een meer actieve aanpak voor waar het de fondsenwerving betreft.  

Taak 

Als fondsenwerver bent u, samen met het bestuur, verantwoordelijk voor de werving van nieuwe 

donateurs en het behouden en uitbouwen van bestaande relaties. Het doel van de werkzaamheden 

is het op peil houden van het Sponsorfonds door geld aan te trekken vanuit de overheid, particuliere 

fondsen, bedrijven en onze eigen achterban. U beschikt bij voorkeur over een breed netwerk en bent 

in staat om zelfstandig deze werkzaamheden uit te voeren en daarover te rapporteren aan het 

bestuur.    

Herkent U/jij zich? 

Herkent u zichzelf in bovengenoemd profiel en draagt u de Wegwijzerkampen een warm hart toe, 

dan zien wij graag uw reactie tegemoet. U kunt deze zenden naar bestuur@wegwijzerkampen.nl of 

contact opnemen met het secretariaat van het bestuur; Arjan Jacques, Tel. 06-33827471. 
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