Maart 2021 t/m juni 2022
vacaturenummer 100-07

Coördinator subsidies (m/v/duo)
De fanfare bestaat 100 jaar en dat vieren we van juni 2021 t/m juni 2022. We organiseren gedurende
dit jaar diverse jubileum evenementen. Om er een feest van te kunnen maken hebben we extra
inkomsten nodig. Een van de mogelijkheden is om subsidies aan te vragen. Zonde om die niet te
gebruiken, maar iemand moet wel gaan uitzoeken welke aangevraagd kan worden en iemand moet
de uiteindelijke subsidie schrijven. Dit is een taak die waarschijnlijk goed als duo gedaan kan worden.

•
•
•

Weet jij de weg door het oerwoud van subsidies te vinden en de juiste te kiezen?
Kan je goed deadlines bewaken?
Heb je misschien al ervaring met subsidies schrijven?

Dan kan je vandaag aan de slag!

Wat we zoeken:
De Fanfare 100 jaar zoekt iemand die, bij voorkeur met iemand anders erbij, op zoek gaat naar
subsidies. Een selectie van mogelijke subsidies is er al, maar we gaan er vanuit dat we er ook nog een
aantal gemist hebben. Van belang is te kijken of we aan de eisen voldoen en welke subsidie wanneer
moet worden aangevraagd. Omdat ons jaar in 2021 en 2022 loopt kunnen we sommige misschien
zelfs 2 x aanvragen voor verschillende activiteiten. Naast het zoeken en maken van een planning
vragen we ook om de aanvragen te schrijven en in te dienen. Deadline bewaking is een kwaliteit die
we zeker zoeken. Ervaring met subsidies is een pré. Niet alle aanvragen hoeven tegelijk, dus je zal
gedurende het jaar bezig zijn. De Fanfare 100 jaar ondersteunt waar nodig en staat paraat om te
helpen. Haast is wel geboden want de eerste aanvragen zouden eind maart 2021 al ingediend
moeten worden.

Past deze vacature bij jou? Meld je dan bij:
Fanfare 100 – Promotie en sponsoring
Jan van Bommel | 06 419 24 824 | 100jaar@fanfaredevooruitgang.nl
Vermeld daarbij ook het vacaturenummer 100-07

