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Viore is een centrum voor psychosociale (niet medische) ondersteuning van kankerpatiënten en hun 

familie. Het is een plek waar mensen met kanker, hun naasten en 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 geopend in 2012 in Hilversum. Het is er voor inloop, informatie, begeleiding en activiteiten. 

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 de Gooi en Vechtstreek.    

  

Viore draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Het centrum kent (nog) geen structurele  

financiering en is afhankelijk van bijdragen van fondsen, particulieren en bedrijven.    

 

De commissie fondsenwerving   

De commissie fondsenwerving heeft als taak het zorgdragen voor de benodigde financiering van 

Viore. De commissie bestaat op dit moment uit 5 leden (met ieder een eigen portefeuille),  en werkt 

nauw samen met de directeur van Viore. Het werkterrein van de commissie bestaat uit 

fondsenwerving via netwerken met familie- en vermogensfondsen, vermogenden, bedrijven en 

service/ondernemersclubs, het verzorgen van schriftelijke aanvragen bij goede doelen-fondsen en 

het (mee) organiseren van activiteiten en events, gericht op sponsors en donateurs. Daarbij horen 

tevens ondersteunende activiteiten, zoals het geven van voorlichting aan potentiële geldgevers,  

inzet  van off-/online media en het werven van legaten via contact met notarissen.   

 

Op dit moment is er een 

  

  

Vacature voor lid van de commissie fondsenwerving 
 

Wij zoeken daarvoor een maatschappelijk betrokken commissielid met affiniteit met en bij voorkeur 

ervaring in fondsenwerving. Specifiek gaat onze belangstelling uit naar iemand met een goed 

netwerk in de regio die verbinding kan leggen met familie- en vermogensfondsen, vermogenden, 

bedrijven en service/ondernemersclubs.   
Aanvullend zijn we op zoek naar een lid dat aanvragen naar fondsen wil verzorgen (dit houdt in het 

voorbereiden en opstellen van schriftelijke aanvragen gericht op het desbetreffend fonds, en 

opvolging daarvan), leden met netwerkvaardigheden én organisatietalent en -drive die sponsor 

events kunnen organiseren en een lid met expertise in- en ervaring  met online fondsenwerving die 

via sociale media en internet platforms fondsen kan werven voor Viore. 

 

 

 



 
2 

 

 

Eigenschappen en ervaring  

• Affiniteit met bestuurswerk, bij voorkeur binnen vrijwilligersorganisatie(s) 

• Affiniteit met en bij voorkeur ervaring in fondsenwerving, zowel wat betreft strategie als 

uitvoering 

• In staat om Viore te vertegenwoordigen en de doelstellingen en activiteiten van Viore met 

passie uit te dragen  

• In staat de vertaalslag tussen doelstellingen en activiteiten van Viore en de visie en 

doelstellingen van goede doelen fondsen/donateurs te maken en daartussen de verbinding 

te leggen 

• Goede communicatieve vaardigheden   

• Hands-on mentaliteit, resultaatgericht 

• Relevant netwerk binnen Gooi en Vechtstreek   

• Organisatietalent en -drive (m.b.t. het lid voor organiseren van sponsorevents) 

• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en computervaardigheden (m.b.t. het lid voor 

fondsaanvragen) 

• Ervaring met social media, online fondsenwerving en/of crowdfunding (m.b.t. het lid voor 

online fondsenwerving) 

 

De functie is onbezoldigd. 

 

Tijdsbesteding: de commissie fondsenwerving vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast zullen er uren 

besteed worden aan contacten met potentiële geldgevers en het bezoeken van bijeenkomsten. De 

tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld enkele uren per week. 

 

Interesse? Neem contact op met Otto Veldt (ottoveldt@gmail.com, tel. 06-51220333) of de directeur 

van Viore, Miranda van den Eijnden (directeur@viore.org, tel 06-23665687) .   

  

  

Hilversum, januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker 

Oostereind 115 

1212 VH  Hilversum 

 

t 035-68 53 532 

e info@viore.org 

i www.viore.org  
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