
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Voor niets gaat de zon op: enthousiaste fondsenwerver gezocht!  

 
Stichting Sunshine Society bestaat sinds 2012. Onze doelstelling is om ouderen 
met dementie binnen maar ook buiten zorglocaties te verrassen met een bezoek 
van een van onze nostalgische duo's. Deze bezoeken, vol muziek en 
improvisatiespel zijn de opmaat naar contact met ouderen met dementie. Dit 
contact kan 'groot' zijn in de vorm van bijvoorbeeld dans en zang of 'klein': 
glinsterende ogen en het ritmisch meebewegen van een voet. Bekijk dit filmpje 
eens voor een goed beeld van hoe wij werken.  
 
Dit jaar brengt de Sunshine Society zo'n 120 bezoeken, voornamelijk binnen 
zorglocaties. Het effect van onze bezoeken maakt dat de vraag ernaar ieder jaar 
toeneemt. Dit is voor ons de reden iemand te zoeken die zich, samen met ons 
mooie team, wil inzetten voor de fondsenwerving. Tot op heden ontvangt 
Sunshine Society met name steun van vermogensfondsen. Daarnaast willen we 
onze particuliere donateurenbestand uitbreiden, en ook bedrijven enthousiast 
maken. Dat gaat de huidige capaciteit van ons team te boven, vandaar dat we 
op zoek zijn naar iemand die ons daarbij kan helpen. 

  
  
Wie zoeken we?  

• Heb jij affiniteit met ons werk en met ouderen?  
• Leg je makkelijk contact en vind je het leuk een netwerk op te bouwen? 
• Heb je ervaring met fondsenwerving, met het werven van particuliere 

donaties, vermogensfondsen, en/of sponsering van bedrijven?  
• Signaleer je kansen in de markt en wil je meedenken over een 

meerjarenstrategie?            
• Werk je zelfstandig en vind je het ook leuk om samen te werken? 
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https://youtu.be/wkt7pg-3Tc8


Onze duo’s 
Onze nostalgische duo's Klaartje 
en Gé van de PTT, de Sunshine 
Soldiers, de schoonmakers van de 
Firma Zonneschijn, de reizigers 
Bobby en Claire en de 
treinconducteur-broers Van 
Puffelen brengen alleen al met hun 
verschijning een feest van 
herkenning bij de ouderen teweeg.  
 
Onderzoek toont aan dat muziek, 
spel en humor een appèl doen op 
het creatieve gedeelte van onze 
hersenen. Dit verklaart waarom 
onze duo’s bij ouderen met 
dementie zo succesvol zijn.  
 

Wat we van je verwachten 
• Je identificeert kansrijke vermogensfondsen en onderhoudt relaties met hen. 
• Je schrijft aanvragen voor deze fondsen, in nauw overleg met het bestuur. 
• Je onderzoekt de mogelijkheden tot het uitbreiden van particuliere 

donateurs, adviseert het bestuur hierin, en draagt bij aan de uitvoering van 
deze adviezen. 

• Je benadert bedrijven met als doel financiële steun van hen te krijgen of hen 
op andere wijze bij ons werk te betrekken. 

• Je draagt zorg voor de verantwoording, tussentijds en na afloop, van 
toegezegde fondsen/sponsors (overeenkomstig de donorvoorwaarden). 

• Je bent per direct beschikbaar, voor ongeveer 2-3 uur per week (in overleg).  
 
Wat hebben wij je te bieden? 

• Je werkt samen met een bevlogen en creatief team.  
• Je kunt het werk grotendeels vanuit huis uitvoeren – voor overleg komen we 

samen in Utrecht. 
• Op je verjaardag zingen we een liedje voor je. 
• Wat betreft de vergoeding gaan we graag met je om tafel om de 

mogelijkheden te bespreken. 
 

Herken je jezelf in het bovenstaande functieprofiel? Dan nodigen wij je van harte 
uit om ons je motivatie en je CV te sturen! Graag ontvangen wij je reactie uiterlijk 
15 november 2019. Ons emailadres is info@sunshinesociety.nl. Daarop kun je ons 
ook bereiken als je vragen hebt. Of bel gewoon even! Tel: 06-49881648. 

 
 


