
VRIJWILLIGER	  GEZOCHT	  
	  
Buurtcentrum	  De	  Mussen,	  bruisend	  hart	  in	  de	  Schilderswijk	  zoekt:	  
	  

Projectontwikkelaar	  /	  fondswerver	  
	  
Buurtcentrum	  De	  Mussen	  is	  een	  kleinschalig	  buurtcentrum	  dat	  wekelijks	  wordt	  bezocht	  door	  
ruim	  2000	  wijkbewoners	  van	  alle	  leeftijden	  en	  diverse	  achtergronden.	  	  	  
Missie	  van	  De	  Mussen	  is	  het	  bieden	  van	  kansen	  aan	  kinderen,	  jongeren	  en	  hun	  ouders	  in	  de	  
Haagse	  Schilderswijk.	  Wij	  bieden	  een	  veelzijdig	  programma	  op	  het	  gebied	  van	  participatie,	  
sport	  &	  bewegen	  en	  kunst	  en	  cultuur.	  Meer	  informatie	  over	  De	  Mussen	  op:	  
www.demussen.nl	  
	  
Het	  merendeel	  van	  onze	  activiteiten	  wordt	  gefinancierd	  door	  lokale,	  landelijke	  en	  Europese	  
fondsen.	  Wij	  bruisen	  van	  de	  ideeën	  maar	  hebben	  onvoldoende	  tijd	  om	  deze	  te	  beschrijven	  
en	  fondsen	  te	  werven.	  
	  
Graag	  komen	  we	  in	  contact	  met	  mensen	  die	  ons	  willen	  helpen	  om,	  in	  samenwerking	  met	  
onze	  projectontwikkelaar/fondswerver,	  onze	  ideeën	  te	  beschrijven	  en	  financiers	  te	  zoeken.	  
Het	  betreft	  grote	  en	  kleine	  projecten	  evenals	  aanvragen	  voor	  apparatuur	  en	  inrichting.	  
	  
Zoek	  je	  vrijwilligerswerk	  dat	  er	  toe	  doet	  en	  wil	  je	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  leefbaarheid	  in	  
de	  	  Schilderswijk?	  	  	  
	  
Wij	  zoeken	  iemand:	  
• die	  enige	  bekendheid	  heeft	  in	  het	  sociale	  domein	  
• goede	  schriftelijke	  vaardigheden	  heeft	  
• minimaal	  8	  uur	  per	  week	  tijd	  kan	  investeren	  
	  
Wij	  bieden:	  
• dankbaar	  werk	  in	  een	  organisatie	  met	  betrokken	  medewerkers	  
• een	  onkostenvergoeding	  van	  maximaal	  €	  1.700	  per	  jaar	  
	  
Heb	  je	  interesse,	  wil	  je	  nadere	  informatie	  of	  een	  afspraak	  maken	  voor	  een	  vrijblijvend	  
kennismakingsgesprek,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  Ellen	  Berenz,	  projectontwikkelaar	  /	  
fondswerver	  van	  De	  Mussen.	  	  
e-‐mail:	  	   ellen.berenz@demussen.nl	  
tel:	   	   06	  43080455	  
	  
Wij	  horen	  graag	  van	  je!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


