Gezocht: deelnemers projectgroep ‘fondswerving en
sponsoring’
De Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum is op zoek naar mensen die
graag mee willen denken en mee willen werken aan het werven van financiële
middelen om zo de renovatie van het kerkgebouw aan de Annastraat 5 te
bekostigen.
Omdat het om een groot project gaat is de EBGR-C op zoek naar mensen die groot
kunnen en durven denken. Mensen die creatief kunnen denken binnen financiële
kaders en uiteraard binnen de kaders die de EBGR-C heeft als Christelijke kerk van
Jezus Christus.
De EBGR-C heeft mensen nodig die in team verband kunnen en willen denken, niet
bang zijn om ideeën te uiten en die graag de handen uit de mouwen steken. We
zoeken ‘denkers en doeners’. Hierin is de balans van essentieel belang.
Met ‘doeners’ wordt bedoeld een persoon die daadwerkelijk overgaat tot actie
wanneer een akkoord is bereikt voor een plan. Een persoon die niet schroomt om
aan te pakken, handen vuil te maken of met de voeten in de modder te stappen (in
figuurlijke zin)
De EBGR-C is ook op zoek naar mensen die creatief en foutloos brieven en teksten
kunnen schrijven. Er moeten fondsen en externe financiële partijen aangeschreven
worden om zo in gesprek te komen met geldverstrekkers.
De gemeente heeft ook plaats voor echte netwerkers met een eigen zakelijk
netwerk. Ook voor de langere termijn is het goed om bepaalde kennis en expertise
in huis te hebben of in ons netwerk. Daarom is de gemeente op zoek naar denkers
en doeners die goed kunnen netwerken.
Als u zichzelf herkent in bovenstaande omschrijving(en) of iemand kent die zichzelf
herkent hierin, bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden bij de voorzitter van
de oudstenraad br. Theo Kortram en/of zr. Cynthia Haaswijk van de oudstenraad.
Stuur een motivatie en een overzicht van uw kennis en ervaring waaruit blijkt dat u
zou passen in de projectgroep ‘fondswerving en sponsoring’.
Mail naar: oudstenraad@ebgr.nl

