
 

 

 

 

Vacature Voorzitter Sponsoring 

Voetbalvereniging WVF is een grote, voetbalclub die meer dan 75 geleden is opgericht met 

circa 1.200 leden en 55 teams in de competitie en op vrijdagavond de HAEDKids Leaque  

waaraan 14 teams deelnemen. WVF beschikt over een prachtige en goed onderhouden 

accommodatie met vier speelvelden waarvan twee kunstgrasvelden. Daarnaast beschikt de 

accommodatie over voldoende goede kleedkamers, een kantine en moderne 

vergaderruimten en een netwerk van 150 ondernemers. 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

 
Voorzitter Sponsoring 
 

De Voorzitter Sponsoring is een vrijwilliger die is belast met het leiden van de kerngroep sponsoring 

bestaande uit de sponsorcommissie, activiteiten,  WVF magazine en de administratie van deze sectie. 

 

Als voorzitter stuur je de kerngroep aan, zit vergaderingen voor en beheer je de resultaten van 
sponsoring. In overleg met het bestuur van WVF zorg je er voor dat de activiteiten van sponsoring 

passen in het beleid van WVF. Als eindverantwoordelijke bewaak je het accountmanagement in het 
geautomatiseerde systeem. Bij diverse gelegenheden zoals op de sponsoravond en andere 

netwerkbijeenkomsten treed je op als gastheer / vrouw. 
 

De sponsorcommissie bestaat uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zorgdragen voor de 

sponsorinkomsten van de vereniging. Van de voorzitter sponsorcommissie wordt verwacht dat hij/zij 
een constructieve rol vervuld in het continueren en uitbreiden van de sponsorinkomsten middels 

bestaande en vernieuwde mogelijkheden. Daarvoor zal mede een beleidsmatige rol gevraagd worden. 
 

 
Doel van de functie 

 

Het leveren van een substantiële bijdrage aan de groei van het aantal sponsoren van WVF en het mee 
helpen realiseren van de beleidsdoelstellingen van de club.  

De tijd daarvoor is vrij invulbaar en aan te passen aan de persoonlijke omstandigheden. 
 

 
Wij bieden: 

 

• Enthousisast team van vrijwilligers; 
• interessante activiteiten in een sportieve en gezellige omgeving; 

• een groot netwerk binnen en buiten de club. 

 

 
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken aan; 

 

Anton Westenberg , tel 06 49 05 68 70 
Martijn Hendriksen, tel 06 12 18 32 16 


