Vacature

Voorzitter
Sponsoring

Zomerparkfeest is een gratis toegankelijk, vierdaags
cultuurfestival in het Julianapark in Venlo. Met ruim 100.000
bezoeken over vier dagen en een programma van meer dan
130 acts is het bovendien een van de grootste Nederlandse
festivals in zijn soort. Het zwaartepunt van de programmering
ligt op muziek in alle genres. Daarnaast zijn er voorstellingen
op het gebied van dans, theater, mode, film, literatuur,
kunst en wetenschap. Zomerparkfeest is een zomerse
cultuurcocktail van formaat die Venlo op de kaart zet. Al sinds
1977. Het festival wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Ben jij degene die de externe relaties van Zomerparkfeest
onderhoudt en uitbreidt? Kan jij overweg met
commerciële targets, maar ben je tegelijkertijd ook goed
in de omgang met vrijwilligers? Wil jij werken aan nieuwe
mogelijkheden op het gebied van sponsoring en subsidies
en zorg jij dat het aantal Vrienden van Zomerparkfeest
op peil blijft? Dan zoeken wij jou!
Wie zijn wij?
Zomerparkfeest is misschien wel het grootste festival
in zijn soort. Een gratis, vierdaags festival dat de regio
kennis laat maken met een relevant cultureel aanbod in
uiteenlopende disciplines zoals muziek, theater, dans,
film en kunst. Het festival wordt volledig georganiseerd
door vrijwilligers en vervult daarmee een belangrijke
maatschappelijke functie in de stad en regio.
Wie ben jij?
Jij bent een teamplayer die commercieel denkt.
Iemand die vragen vanuit de organisatie kan
koppelen aan het aangaan van (nieuwe) relaties
met commerciële partijen en/ of subsidiënten. Als
voorzitter van de sponsorcommissie ben je onmisbaar
voor het binnenhalen van het benodigde budget om
Zomerparkfeest nu en in de toekomst te realiseren. In
cash óf in diensten die een meerwaarde vormen voor
de organisatie van Zomerparkfeest. Jij bent degene die
de Sponsorcommissie zoals die de afgelopen jaren is
gevormd, kan blijven enthousiasmeren en versterken
waar dat nodig is. Ook het Vriendenteam en de
Subsidieteam vallen onder jouw verantwoordelijkheid.
Jouw verantwoordelijkheden
• Je bent eindverantwoordelijk voor de vooraf gestelde
doelen t.a.v. sponsorgelden.
• Je bent eindverantwoordelijk voor een langere-termijnrelatie met sponsoren en ondernemers.
• Je bent eindverantwoordelijk voor de afhandeling en

het monitoren van de sponsorgelden.
• Je bent eindverantwoordelijk voor facilitaire sponsoring
ten behoeve van andere commissies, waarbij een
duidelijk beeld van de behoeften van verschillende
commissies nodig is.
• Je kunt de visie van Zomerparkfeest vertalen naar
commissiebeleid voor Sponscommissie, Subsidieteam
en Vriendencommissie.
Jouw taken
• Je stuurt de inrichting van de sponsortent aan voor en
tijdens Zomerparkfeest.
• Je zorgt voor drie sponsorbijeenkomsten per jaar
(najaar, voorjaar en op de woensdag voorafgaand aan
het festival).
• Je zorgt voor een gezamenlijke evaluatie na het festival.
• Je bent aanspreekpunt voor Vrienden-commissie en
subsidieteam gedurende de voorbereiding en uitvoering
van het festival.
Wij bieden wij?
Een dynamische functie als bestuurslid en
voorzitter Sponsorcommisie in een inspirerende
vrijwilligersomgeving van een cultureel festival. Het
betreft een onbezoldigd dienstverband voor enkele
(avond)uren in de week. De aanstelling is voor een
periode van vier jaar. Na die vier jaar is een verlenging
van nog eens vier jaar mogelijk.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur jouw motivatie en cv vóór 4 november naar
info@zomerparkfeest.nl. De eerste gesprekken worden
gehouden in week 46. Het tweede gesprek in week 48,
waarna de kandidatuur zal worden bekrachtigd in de
bestuursvergadering van december. Twijfel je nog of wil
je meer informatie? Neem dan contact op met Manpreet
Gill via manpreetgill@zomerparkfeest.nl.

