
 

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben.  
Wij geloven dat er voor iedereen een sport of ac@viteit is. En door inclusieve ac@viteiten onder de aandacht te brengen 
informeren en inspireren we mensen iets nieuws te ontdekken. Nieuwe sporten en nieuwe ervaringen. Er is al@jd iets te 
ontdekken dat je nog niet kent. Sport verandert je leven op zoveel verschillende manieren. Het zorgt voor plezier, 
vriendschap en vertrouwen. Het geeE prach@ge herinneringen, het gevoel van geluk en de moed je grenzen te verleggen.  
Een ontwikkeling die zich ver buiten de sportvelden laat gelden. Meedoen = Winnen 

Wij kunnen al#jd een enthousiaste en energieke 

Stagiair(e) afdeling Partnerships 

gebruiken voor 32-40 uur per week 

Ben jij een regelneef, houd je van organiseren en zit jouw hart op de goede plek? Tijdens de stage mag jij een 
bijdrage leveren aan het werven van financiële middelen voor de sporters met een handicap. Daarvoor ben je 
bereid om uitvoerend en begeleidend werk te verrichten, te plannen en ook zelfstandig kleine projecten te 
draaien. Wij zoeken iemand die organisatorisch en administraGef goed onderlegd is en een flexibele houding 
heeJ. Met enig commercieel inzicht ben je er klaar voor om de mouwen op te stropen om zo allerlei fondsen-
wervende iniGaGeven en de bijbehorende administraGeve werkzaamheden opGmaal af te handelen.  

Taken 
• Ondersteunen en organiseren van acGviteiten met fondsenwervende mogelijkheden waar Fonds 

Gehandicaptensport aan gekoppeld is; 
• Ondersteunen bij de organisaGe van fondsenwervende evenementen en acGvaGes; 
• Zoeken van nieuwe kansen en benaderen van nieuwe relaGes om fondsenwervende acGes mee te 

ontwikkelen; 
• Vertegenwoordigen van het Fonds bij acGviteiten, bijvoorbeeld het in ontvangst nemen van cheques. 

Dit ben jij 
Een enthousiast persoon (mbo’er of hbo’er) die het leuk vindt om te regelen en te organiseren en die een hart 
voor sport heeJ! Je volgt een (commerciële) opleiding in de richGng van sportmarkeGng of eventmanagement. 
Je bent in het bezit van rijbewijs B en bent niet vies van aanpakken. Je bent commercieel ingesteld en hebt een 
flexibele houding. Kennis van alle Office programma’s is gewenst. Affiniteit met gehandicaptensport is een pré. 

Dit bieden wij 
• Stagevergoeding van € 200/maand. 
• Leuke, dynamische stage in informeel team. 
• Drie dagen kantoor, twee dagen thuis werken bij 40-urige stage. 

Interesse 
Bij interesse stuur je een brief met CV, o.v.v  Stagiair(e) Partnerships naar saskia@fondsgehandicaptensport.nl .  
Wil je meer informaGe over de inhoud van de stage? Mail Jan Knaap: jan@fondsgehandicaptensport.nl , 
manager afdeling Partnerships. 

We geloven dat diversiteit een brede visie en betere besluitvorming bevordert. Betrokkenheid van mensen met 
een beperking of handicap dragen bij aan onze doelstellingen. We nodigen mensen met een beperking of 
handicap graag uit om bij ons stage te komen lopen.
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