Stichting Hartekind Vrijwillig
Gemiddeld 4 uur per maand
Over Stichting Hartekind
Stichting Hartekind zet zich in voor het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit
van leven van 25.000 hartekinderen in Nederland. Zij financiert onderzoek, organiseert/ondersteunt
evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. Zo komt een wereld waarin
hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn, steeds dichterbij.
Om zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen is geld nodig. Zo kun je donateur worden van
Stichting Hartekind, je kunt deelnemen aan een event maar je kunt ook vrijwilliger worden. Als vrijwilliger ben
je onmisbaar, je zet je namelijk samen met ons in voor meer naamsbekendheid om zo meer geld te werven.

Wat ga jij doen?
Als vaste vrijwilliger kun jij je op verschillende manieren inzetten voor Stichting Hartekind.
Stichting Hartekind organiseert meerdere events per jaar, hierbij zijn ook vrijwilligers aanwezig voor
verschillende werkzaamheden, zo kun je helpen met het opbouwen of afbreken maar ook tijdens het event zijn
er vaak verschillende taken die door vrijwilligers worden ingevuld. Verder kun je zelf een actie of event
opzetten in jouw eigen wijk/regio. Voor acties en events kun je (plaatselijke) krant benaderen voor een mooi
artikel om zo meer naamsbekendheid te creëren.
Verder kun je als vrijwilliger een cheque in ontvangst nemen bij bijvoorbeeld een school of bedrijf, presentaties
geven op basisscholen, bij netwerk- of serviceclubs, of administratieve taken ter ondersteuning van kantoor
verrichten. En tot slot ben jij natuurlijk beschikbaar als collectant en/of collecte coördinator tijdens de
landelijke collecteweek!
Wij vragen om tenminste bij 3 momenten per jaar aanwezig te zijn. Zo houden wij warm contact! Enthousiasme
en de bereidheid om je actief in te zetten zijn het enige dat je nodig hebt om deze functie goed te kunnen
uitvoeren. Ervaring is niet vereist.

Wat krijg jij ervoor terug?
♥ Welkomst cadeautje
♥ Eén keer per jaar een vrijwilligers dag
♥ Maandelijkse nieuwsbrief
♥ Nieuwe vrienden voor het leven!

Kopje koffie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar deze vrijwillige functie binnen Stichting Hartekind? Leuk!
Stuur dan een korte motivatie en je CV naar natalie@hartekind.nl.
Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met Natalie Fokkens-Westerman (Coördinator
vrijwilligersorganisatie). Natalie is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 06-30499376 of per email via
natalie@hartekind.nl.
Stichting Hartekind heeft inclusiviteit hoog in het vaandel. Iedereen is welkom om te reageren ongeacht geslacht,
leeftijd, herkomst of ervaring.

