
Vacature bestuurslid P.R. en sponsoring 
stichting Avolare januari 2021  
 
Avolare ligt aan de rand van een bos bij Doorwerth in Gelderland.  
We vangen zieke en gewonde wilde dieren op, verzorgen ze en 
zetten ze zo snel mogelijk weer uit in hun natuurlijke omgeving.  
Dit doen we voor wilde dieren uit zo’n 30 omringende gemeenten.  
Per jaar zijn we in staat om ongeveer achtduizend dieren te helpen. 
We delen met het publiek wat we voor de dieren doen. Zo laten we 
zien dat het belangrijk is om goed voor de natuur te zorgen.  
 
We verwachten in de zomer van 2021 open te gaan. Om op volle kracht vooruit te kunnen 
zoeken we per direct een bestuurslid P.R. en sponsoring als aanvulling op ons bestuur. 
De vacature is op basis van vrijwillige inzet.  
Kijk voor meer informatie over de stichting Avolare op de website www.avolare.nl.  
 
De taken van de bestuurslid P.R. en sponsoring zijn 

● (door)ontwikkelen van het PR- en sponsorbeleid voor de korte en (middel)lange 
termijn. 

● Zoeken en ontwikkelen van meerdere inkomstenbronnen. 
● Actief werven van nieuwe sponsors en het afsluiten van sponsorcontracten. 
● Het tijdig aan de penningmeester doorgeven van de gemaakte sponsorafspraken 

t.b.v. de facturering. 
● Onderhouden van warme contacten met sponsors en donateurs en bouwt bestaande 

initiatieven verder uit. 
● Het bewaken van de juiste teksten die door sponsoren worden gebruikt. Deze mogen 

niet in strijd zijn met de wijze waarop Avolare naar buiten wil treden. 
● Behartigt de belangen van de sponsors binnen de stichting. 
● Verzorgen P.R. activiteiten. 
● Het uitnodigen van de lokale- en regionale pers voor bijzondere momenten. 
● Bijwonen van bestuursvergaderingen en tussentijdse bestuuroverleggen. 

 
Voor de functie is het belangrijk dat het bestuurslid P.R. en sponsoring actief betrokken is en 
affiniteit heeft met de doelstellingen van Avolare om uit het hart de missie van Avolare uit te 
kunnen dragen. 
Het is van belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de 
stichting op basis van gelijkwaardigheid. Denkt in uitdagingen en oplossingen en toont 
ondernemerschap. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn 
belangrijke voorwaarden. 
 
Wij bieden 
Een mooie doelstelling om je steentje aan bij te dragen. Een prettige, informele 
samenwerking met de collega bestuursleden. Een pioniersfunctie binnen de wereld van 
wildopvang. De kans om samen met de andere bestuursleden en actieve vrijwilligers een 
mooie en unieke Stichting neer te zetten en deze uit te bouwen tot een goedlopende 
organisatie/stichting waar een goede werksfeer en kwaliteit voorop staan. 
 
Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? 
Dan kan je bellen met Gert-Jan Nefkens op 06-22980017 of Marjo Poulissen 06-49994391. 
 
Wij ontvangen graag je reactie voor 21 maart 2021 per e-mail op info@avolare.org. 
 

http://www.avolare.nl/

