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VACATURE  
 

VRIJWILLIG FONDSENWERVER (M/V) 
 
Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard staat al 48 jaar garant voor de Dierenopvang van de Hoeksche 
Waard. Hiervoor exploiteert de stichting het Dierenopvangcentrum de Dierenstee. De Dierenstee is 
gevestigd in Numansdorp en heeft, naast vele vrijwilligers, voor 2fte beroepskrachten in dienst. We 
werken voor de gemeente Hoeksche Waard. 
 
Onze organisatie is een zelfstandige stichting die momenteel wordt geleid door een 5-koppig bestuur, 
allen vrijwilligers. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de manager, die 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.  
 
We hebben grote ambities met De Dierenstee. En om die waar te kunnen maken is het belangrijk dat we 
goed in contact komen en blijven met onze donateurs. Daarom zijn we op zoeken naar een vrijwilliger 
die zich gaat bezighouden met fondsenwerving. Uiteraard doe je dat niet alleen; het bestuur werkt met 
een marketing- en communicatieplan en daar kan je uitstekend op aansluiten bij het ontwikkelen van 
een vrienden- en fondsenwerveringsbeleid. 
 
Wat ga je zoal doen? 

 Samen met het bestuur van de stichting en het management van De Dierenstee denk je na over 

de ontwikkeling, positionering en profilering van de stichting  

 Je bedenkt aansprekende campagnes en samenwerkingen, die de missie en urgentie van ons 

werk in de schijnwerpers zetten en extra financiële middelen opleveren om dit werk voort te 

kunnen zetten  

 Je werkt actief aan het op- en uitbouwen van een betrokken lokaal netwerk van ondernemers, 

particulieren en maatschappelijke organisaties. 

Wie ben jij? 

 Je vindt liefdevolle en persoonlijke zorg voor dieren belangrijk 

 Je bent bereid om wat van je vrije tijd te geven 

 Je hebt ervaring in (online) marketing en fondsenwerving 

 Als je een fantastisch netwerk hebt in de Hoeksche Waard is dat een grote pré 

 Je bent creatief, vindingrijk en werkt graag samen met andere vrijwilligers 
 

 
Procedure  
Zie jij jezelf als onze nieuwe vrijwillig fondsenwerver, stuur dan je cv en motivatie t.a.v. het bestuur naar 
odilasibrijns@dierenstee.nl 
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