Profielschets Minister van Fondsenwerving
De Minister en zijn / haar verantwoordelijkheden:
 Zij/hij is voorzitter en eindverantwoordelijke van het Ministerie van Fondswerving, die
verantwoordelijk is voor de inkomsten van de Oeteldonksche Club van 1882.
 Zij/hij maakt deel uit van de Ministerraad, die verantwoordelijk is voor het bestuur van de
Oeteldonksche Club van 1882,
 Zij/hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en uitvoering van de begroting van zijn /
haar Ministerie en legt hierover verantwoording af aan het Boerenparrelement.
 Zij/hij is bestuurslid van de Stichting Hendrien, die verantwoordelijk is voor de merchandising
van de Oeteldonksche Club van 1882.
Taken:
 Geeft leiding aan een enthousiast team vrijwilligers (Ministerie).
 Geeft mede inhoud aan besluiten van de Ministerraad en bewaakt mede de uitvoering ervan.
 Maakt plannen naar de diverse doelgroepen om de inkomsten van de Oeteldonksche Club
van 1882 zeker te stellen, op basis van duurzaamheid en continuïteit op langere termijn.
 Draagt zorg voor werving van en het behoud van relaties met Ordenaorissen en
Hofleveranciers.
 Draagt zorg voor uitstekende relaties met sponsoren en donateurs.
 Draagt mede zorg voor de relatie met de leden van de clubs.
 Initieert evenementen ten behoeve van genoemde doelgroepen.
 Zij/hij houdt de doelstelling van de organisatie in het oog en bewaakt de kwaliteit van de
activiteiten.
Persoonsprofiel:
 Is gèk van verstand en er stroomt rood-wit-geel bloed door de aderen.
 Beschikt over goede contactuele eigenschappen en contacten in lokale en zakelijke
netwerken.
 Werkt helder en accuraat.
 Houdt graag het overzicht en geeft hier sturing aan.
 Is teamspeler met creatieve geest.
 Heeft gevoel voor commercie
 Is communicatief, zowel in woord als geschrift.
 Is integer en betrouwbaar

Aanvullingen en voorkeuren:
 Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en begrijpt de dynamiek van een vrijwilligersorganisatie.
 Heeft voldoende tijd om deze functie te kunnen vervullen (gemiddeld 10 uur per week met een
piekbelasting in de periodes voor 11-11 en carnaval).
 Beschikt over enige mate van flexibiliteit tijdens kantooruren (overdag)
 Heeft inhoudelijke kennis van het Oeteldonks carnaval, zowel van het spel als de evenementen
 Verbindt zich voor tenminste vier jaar.

