Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: 1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek,
geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. En om dit mogelijk te maken
werven we fondsen, o.a. met SamenLoop voor Hoop.
Een SamenLoop is een 24-uurswandelestafette die symbool staat voor de strijd
tegen kanker. En de teams wandelen niet alleen, maar organiseren allerlei
leuke activiteiten. De eregasten bij een SamenLoop zijn (ex-)kankerpatiënten,
ook wel survivors genoemd. Wil jij KWF steunen en een SamenLoop
organiseren bij jou in de buurt? Dan is deze functie van voorzitter SamenLoop
voor Hoop misschien iets voor jou!

Voorzitter
SamenLoop voor Hoop
Functieomschrijving
Als voorzitter stuur je een SamenLoop-commissie aan met als doel met elkaar een succesvolle
en sfeervolle SamenLoop te organiseren. De commissie wordt begeleid door een SamenLoopcoördinator vanuit KWF Kankerbestrijding. Een SamenLoop-commissie bestaat verder o.a. uit
commissieleden voor de aandachtsgebieden Financiën & Administratie, Vrijwilligers,
Survivors, Teamwerving, Sponsoring, Marketing & Communicatie en Logistiek.
Jouw taken als voorzitter bestaan o.a. uit:
 organiseren en voorzitten van commissievergaderingen
 op de hoogte zijn van de kernwaarden van SamenLoop voor Hoop en deze naleven
 op de hoogte zijn van KWF-beleidsplannen en richtlijnen, werkwijzen en uitstraling
 leidinggeven aan de SamenLoop-commissie
 informeren van de SamenLoop-coördinator over de voortgang en ontwikkelingen
 deelnemen (met andere commissieleden) aan trainingen
 mede zorgen voor het werven van enthousiaste en bekwame vrijwilligers, deelnemers,
organisaties en andere relevante betrokkenen
 optreden als woordvoerder in de voorbereidende fase (o.a. door interviews en presentaties
te geven) en tijdens de SamenLoop.

Gewenst profiel
• leidinggevende capaciteiten (minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring)
• goede contactuele eigenschappen
• enthousiast
• organisatietalent
• goed kunnen samenwerken
• gestelde doelen kunnen bewaken
• toezien op voortgang.

Wij bieden






begeleiding door een SamenLoop-coördinator vanuit KWF Kankerbestrijding
trainingen en thema-avonden
de mogelijkheid om waardevolle kennis en werkervaring op te doen
voldoening door wezenlijk iets voor anderen te betekenen
diverse nieuwsbrieven en informatie.

Informatie en solliciteren

Ben je enthousiast geworden en wil je jouw talent vrijwillig inzetten voor de missie van KWF?
Meld je meteen aan of neem voor meer informatie contact met ons op via (020) 5700 500 of
per e-mail via samenloopvoorhoop@kwf.nl.
Omdat wij voor meerdere plaatsen in Nederland een voorzitter zoeken, is er aan deze vacature
bewust geen specifieke einddatum verbonden.

[Geef tekst op]

