
 
 
Viore is een plek waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen 
ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Ontspannende en 
creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan 
ieders persoonlijke situatie. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je eigen weg in het 
omgaan met kanker en de gevolgen ervan.  
 
Viore is een zogenaamd inloophuis, geopend in 2012 te Hilversum. In de afgelopen jaren is de basis 
gelegd voor een uitgebreid, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor ondersteuning van 
mensen die leven met kanker in Gooi en Vechtstreek. Viore is er voor (ex-)patiënten, hun naasten en 
nabestaanden.  
 
Viore draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Het Centrum kent geen reguliere financiering 
en is afhankelijk van bijdragen van fondsen, particulieren en bedrijven. 

  
Het bestuur  

Het bestuur bestaat uit zeven leden met ieder een eigen portefeuille. Naast de statutaire taken werkt 
ieder bestuurslid aan de uitvoering van zijn taak, een en ander in samenspraak en afstemming met 
de directeur. 
 
 

Vacature bestuurslid fundraising en communicatie 

 

Wij zoeken een maatschappelijk betrokken collega met enige bestuurlijke ervaring en kennis en 
ervaring op het gebied van fundraising en communicatie. Een sterk netwerk in de regio Gooi en 
Vechtstreek is van belang. Kennis van de organisatie van de gezondheidszorg strekt tot aanbeveling. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Voorzitten en aansturen van de commissie fondsenwerving (CF) bestaande uit minimaal 5 

leden 

• Het geven van voorlichting en informatie over Viore aan potentiële geldgevers, zoals 

fondsen, particulieren, donateurs en bedrijven  

• Het ontwikkelen van beleid o.a. met betrekking tot major donors, nalatenschappen en 

legaten 

• Het ontwikkelen van beleid op het gebied van on-line fondsenwerving inclusief ontwikkelen 

van CRM 

• Het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van serviceclubs en organisaties in 

de regio met als doel het doen uitvoeren van acties ten bate van Viore 

 



Eigenschappen en ervaring 

• Ervaring en affiniteit met bestuurswerk, bij voorkeur binnen vrijwilligersorganisatie(s)  
• Hands-on mentaliteit 
• Goede communicatieve vaardigheden en inspirerend leiden van CF 
• Analytisch en resultaatgericht 
• Ervaring met beleidsplanning en -beheer van organisaties zonder winstoogmerk.  
• In staat om het merk Viore te vertegenwoordigen en de beleidsvisie met passie uit te dragen  
• Goed, relevant netwerk binnen Gooi en Vechtstreken en omstreken 
• Affiniteit met cijfers en data 
• Teamspeler en verbinder  
• Ervaring met CRM-systemen, SEO, social media en online fondsenwerving is een pre 

 
Tijdsbesteding: het bestuur vergadert 6 keer en CF eveneens 6 keer per jaar. Daarnaast zullen er uren 
besteed worden aan het opstellen van de plannen, bezoeken van potentiele geldgevers en het 
bezoeken van enkele bijeenkomsten.  
  
Interesse? Neem contact op met de voorzitter, Michel Rudolphie via 06-22840321. Meer informatie 

over Viore is te vinden op www.viore.org  
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