
 
 

vacaturenummer 2019.26  Reageren voor 10 oktober 2019 

Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur 
 

24 uur per week 
 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee 

kunnen doen sportieve of creatieve activiteiten. Voor die kinderen en jongeren wordt de contributie/het lesgeld betaald en 

in bepaalde gevallen de benodigde attributen. In 2018 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 76.700 kinderen mee 

laten doen. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen.  

Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele 

samenleving. 

 

Als coördinator ben jij werkzaam binnen Team Sport van De Schoor en werk je onder aansturing van het Jeugdfonds Sport 

& Cultuur. Jij werkt zelfstandig in het werkveld dat zich richt op maatschappelijke activering en participatie van jongeren in 

de leeftijd van 0-18 jaar. Het doel is het faciliteren in deelname van sportieve en culturele activiteiten, bij jongeren die leven 

onder de armoedegrens. Om dit te realiseren zoeken wij iemand die verbindingen kan leggen, kansen ziet en deze weet te 

pakken en het fonds zichtbaar maakt op de plekken waar dit nodig is. Essentieel hierbij is dat je planmatig werkt en 

zelfstandig een netwerk kan opbouwen en onderhouden. Communiceren door middel van de maandelijkse nieuwsbrief, 

sociaal media en de website is hierbij belangrijk. Je toont lef en bent een netwerker met een flinke dosis 

doorzettingsvermogen. 

 

 

Wat ga jij doen? 

 Jij bent aanspreekpunt voor het fonds, intermediairs, ouders, aanbieders, organisaties en andere instanties 

 Je signaleert vragen vanuit het werkveld en overlegt deze met de juiste personen/afdelingen/functies 

 Je vergroot de naamsbekendheid van het fonds, met als doel het verhogen van het aantal kinderen 

 Je ontwikkelt en voert het communicatiebeleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur uit 

 Je optimaliseert het aanvragensysteem en hebt hierover contact met de uitvoerder van onze backoffice  

 Je ondersteunt en informeert het bestuur en de secretaris bij complexe correspondentie en besluiten 

 Je gaat actief aan de slag met fondsenwerving en het verkrijgen van extra financiële middelen  

 

 

Wat breng je mee? 

 Een hbo diploma   

 Je hebt affiniteit met kinderen, cultuur en sport en je bent in staat om dit aan anderen over te brengen 

 Je bent klantgericht  

 Je hebt improvisatievermogen  

 Je hebt kennis van de sociale kaart van Almere, maatschappelijke ontwikkelingen problematiek 

 Je ziet de problematiek van de doelgroep en hebt ervaring in het realiseren van mogelijkheden 

 Bereidheid om incidenteel in de avond en het weekend te werken  

 

 

Waar kun je op rekenen?  

 Een jaarcontract, met de intentie tot verlenging 

 Flexibele werktijden 

 Salaris volgens schaal 8, max. € 3.742,- bruto per maand bij 36 uur per week 

 Cao Sociaal Werk met een individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris, welke je kunt 

besteden aan het kopen van extra verlof, het volgen van persoonlijke scholing en/of het uitbetalen van extra salaris 

 Een werkgever die met je meedenkt in je (loopbaan)ontwikkeling 

 Een sociale en prettige werkomgeving  
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Reageren? 

Voor meer informatie kun je bellen met Josta Visser, 06-36289339. Je cv en motivatie ontvangen wij graag vóór  

10 oktober en kun je sturen naar sollicitaties@deschoor.nl. De eerste gesprekken staan gepland op  

maandagmiddag 14 oktober. Het navragen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 

maken deel uit van de procedure. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang. 

 

 

De Schoor, Welzijn in Almere 

Werken bij De Schoor betekent werken bij en voor een grote dynamische welzijnsorganisatie in Almere.  

Met circa 300 collega's en 1.000 vrijwilligers zet je je in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het 

motto: Meedoen in Almere. Meer informatie vind je op www.deschoor.nl. 

 

 

 

http://www.deschoor.nl/

