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GEZOCHT VRIJWILLIGER VICKI BROWN HUIS: 
  
ENTHOUSIASTE FONDSENWERVER(S) 
 
Het Vicki Brownhuis is het oudste ontmoetingshuis in Nederland voor volwassenen en kinderen 
met kanker en hun naasten. 
In het huis wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de 
psychosociale aspecten van kanker. Wij zijn geen behandelingsinstituut maar een informele, warme 
ontmoetingsplaats. Het Vicki Brownhuis is een organisatie met meer dan 95 vrijwilligers. 
  
Welk profiel heeft de fondsenwerver die wij zoeken? 
Jij vindt fondsenwerven oftewel geld ophalen voor het goede doel uiteraard nuttig, maar ook erg leuk. Jij 
wilt dat onze fondswervingsevents interessant zijn voor ondernemers en particulieren zodat zij het Vicki 
Brownhuis in geld of in natura willen steunen, liefst op structurele basis. Je bent pas tevreden als een event 
blije gasten én donaties en giften opleveren.  
 
Wat ga je doen als fondsenwerver? 
Je werkt samen met anderen zoals de directeur, het bestuurslid fondsenwerving en de communicatie- en 
marketingvrijwilligers en soms met externe partijen zoals Salesforce. Je houdt je o.a. bezig met het 
opzetten van de Club van 100, events zoals de Spinningmarathon en de jaarlijkse KoffieBreak. De 
volgende werkzaamheden liggen op je te wachten: 

• Het bedenken én uitvoeren van fondswervingsactiviteiten voor het Vicki Brownhuis; 
• Succesvol implementeren van nieuwe innovatieve vormen van fondsenwerving; 
• Uitbouwen van de Club van 100 en de jaarlijkse KoffieBreak; 
• Bedenken hoe we continue voor structurele financiering kunnen zorgen.  
 

Wie zoeken we? 
Een enthousiast persoon die tijd heeft, of wil maken, om onze mooie vrijwilligersorganisatie te helpen met 
fondswerving(events). Je bent empathisch, communicatief sterk en je kunt snel schakelen. Verder ben je 
flexibel, creatief, vindingrijk en een ambassadeur van onze organisatie. Hands-on, resultaatgericht, 
bruisend en vol nieuwe ideeën, dat ben jij ten voeten uit. 

• Je vindt fondswerven voor een goed doel geweldig en wilt graag maatschappelijk een steentje 
bijdragen;  

• Liefst heb je ervaring met fondswerven/acquisitie/sales of wil je die heel graag opdoen. Je bent niet 
bang om mensen om geld te vragen voor het Vicki Brownhuis  

• Je hebt ongeveer 4 uur per week beschikbaar voor deze activiteiten. Dit is afhankelijk van welke 
activiteiten er georganiseerd moeten worden en in welke periode dat is. Je kunt ook aangeven dat 
je de fondswerving voor één specifiek evenement voor je rekening wilt nemen. Bij ons is alles 
bespreekbaar! 

• Je werkt vanuit het Vicki Brownhuis eventueel afgewisseld met thuis. Je blijft altijd in contact met 
de andere vrijwilligers. Het is makkelijk als je in de regio Den Bosch woont. 

• Ben je 2de of 3de jaars HBO-er en wil je hier 20 weken stage komen lopen op het gebied van 
fondswerving dan ben je meer dan welkom! 

  
Interesse? 
In het Vicki Brownhuis werken ongeveer 95 onbetaalde vrijwilligers. Wij zijn volledig afhankelijk van 
donaties en giften van organisaties en particulieren. We bieden je de mogelijkheid om werkelijk het verschil 
te maken voor onze gasten.  
Heb je interesse? Mail dan direct je motivatie en CV naar Nadia Bellussi - de Feijter, bestuurslid 
Penningmeester/Fondsenwerving, penningmeester@vickibrownhuis.nl.  
Hopelijk tot snel! 
  


