
 
 
Stichting PCOS Nederland wil een brug bouwen tussen arts en patiënt. De stichting streeft naar meer 
bekendheid rondom PCOS en een snellere diagnose. Tevens creëert Stichting PCOS Nederland meer 
bewustwording rondom PCOS. Wij willen lotgenoten en hun naasten informeren over de diverse stadia van 
PCOS, de diverse behandelingen, omgaan met PCOS en hoe verder als er geen vervulling van de kinderwens is. 
Om dit te bereiken wil Stichting PCOS Nederland jaarlijks een landelijke PCOS dag organiseren en vanaf januari 
2018 een aantal kleinschalige, regionale PCOS-bijeenkomsten. Stichting PCOS Nederland wordt volledig gerund 
door vrijwilligers, waarbij wij maandelijks een meeting organiseren in de omgeving van Rotterdam.  
 
De activiteiten van de stichting zijn mogelijk door fondsenwerving, sponsoring en particuliere giften. 
 
Stichting PCOS Nederland zoekt daarom een 
 
Coördinator fondsenwerving 
(vrijwilliger, ongeveer 10 tot 15 uur per maand) 
 
De functie 
Als Coördinator Fondsenwerving ben je (mede)verantwoordelijk voor het aanschrijven van fondsen voor de 
financiering van onze activiteiten en voor het benaderen van bedrijven voor sponsoring en acties. Hierbij treed 
je proactief op en boor je netwerken aan. Je rapporteert aan het bestuur.  

Wie ben jij? 

Je bent enthousiast over het werk van Stichting PCOS Nederland en gemotiveerd om fondsen, bedrijven en 

mensen aan te sporen om betrokken te raken en het werk van de stichting financieel te ondersteunen. Je hebt 

ervaring met fondsenwerving, bent ondernemend en proactief. Als vrijwilliger bij onze stichting heb je goede 

sociale vaardigheden, een flexibele instelling en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast kun je 

zelfstandig werken, maar ben je ook een teamspeler. Voor deze functie dien je minimaal over MBO (niveau 4) 

werk- en denkniveau te beschikken, en heb je uitstekende communicatieve (schrijf)vaardigheden. 

Wat krijg je ervoor terug? 
Als vrijwilliger bij onze stichting krijg je helaas geen salaris. Wel bieden wij: 

• Een uitdagende functie bij een jonge stichting die nog tot bloei moet komen 

• De mogelijkheid om verdere (werk)ervaring op te doen 

• De kans om een netwerk op te bouwen met mensen in diverse soorten organisaties 

• Een leuk en enthousiast team 

Interesse? 
Neem contact op met Stichting PCOS Nederland via e-mail info@stichtingpcos.nl   
Voor meer informatie over Stichting PCOS Nederland: www.stichtingpcos.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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