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Dankjewel voor je interesse om

onderdeel te worden van het

Flying Seagulls Nederland team

en daarmee van de grotere Flying

Seagulls familie! Sinds 2008 zijn

wij aan de slag met een unieke en

oprecht bijzondere manier om

liefde, plezier en spel te delen met

kinderen in verschillende van de

moeilijkste omstandigheden op de

wereld. We zijn er trots op dat we

dingen anders durven doen waar

nodig en dat combineren met een

zeer professionele aanpak zodat

onze impact nooit wordt

tegengehouden door onze passie!
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 WELKOMSTBRIEF

In de laatste jaren hebben we internationaal

veel bekendheid verworven. Volgend op

een virale video in 2018 zijn we snel

gegroeid en bij de logische stappen startten

we andere nationale takken. Naast de

bestaande organisatie in het Verenigd

Koninkrijk begonnen we een tak in

Noorwegen. Toen corona internationaal

reizen moeilijk maakte werden we

geconfronteerd met hoeveel kinderen er

ook in Nederland in crisis leven. In 2020 zijn

we daarom in Nederland aan de slag

gegaan en inmiddels zijn we ook in het de

opvanglocaties voor vluchtelingen en

asielzoekers in Nederland een steeds

bekendere naam. 

Vorig jaar hoorden we dat er nu voor het

eerst meer dan een miljard mensen op de

vlucht zijn. Met dat de hoeveelheid kinderen

in crisis groeit is ons enige antwoord om

daar meer enthousiast spel en radicale

liefde tegenover te zetten. 

Hierbij is ons streven om op de groeiende

nood te blijven reageren zonder op onze

kwaliteit in te leveren. Als onze

fondsenwerver heb jij een bijna geheel

leeg doek voor je. Je werkt samen met het

kleine en gepassioneerde team binnen

Nederland en daarnaast samen met de

grotere teams in het Verenigd Koninkrijk en

Noorwegen in een levendige en

innovatieve omgeving die past bij het hart

van ons team en onze ethos. 

Met de groeiende nood, groeien ook onze

projecten om zoveel mogelijk kinderen te

bereiken en zo is er veel ruimte voor

innovatie op het gebied van 

 fondsenwerving. Wij zijn op zoek naar een

ervaren fondsenwerver die diens

professionele kennis en netwerk in kan

zetten om onze organisatie stabiel te laten

groeien en zo vorm te geven aan de

toekomst van onze missie. 

In ware Seagull stijl zorgen we ervoor dat

fondsenwerving niet alleen bijdraagt aan

onze belangrijke missie, maar ook leuk is en

past bij onze persoonlijkheid! Van benefiet

optredens in samenwerking met grote

artiesten tot op tournee langs de grote

festivals in Europa zoals Glastonbury

Festival. Wij zijn toegewijd dat onze

organisatie gebouwd is op authenticiteit,

betrouwbaarheid en eerlijkheid! 

Terwijl we in het Verenigd Koninkrijk een

aantal jaar geleden al zijn gaan werken met

een professionele fondsenwerver die

inmiddels voltijd werkt, zijn we in Nederland

vooral gefocust geweest op de uitvoering

waardoor de fondsenwerving vaak snel en

effectief was. Terwijl dit tot nu toe

voldoende was om onze projecten te

betalen willen we ons nu richten op een

stabiel, ervaren en professioneel team

bouwen. Hiervoor zoeken we gedurfde en

dynamische experts waarmee we samen

een echt verschil kunnen maken zodat elk

kind, waar dan ook, de kans heeft op een

kindertijd echt spel en een grote

schaterlach, de kindertijd die ze verdienen! 

- Pieter van Baardewijk 
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OVER DE FLYING SEAGULLS

Wij geloven dat het iedereens recht is

om dagelijkse zorgen aan de kant te

zetten en even te glimlachen. In ons

werk met heel verschillende groepen

in veel verschillende landen brengen

we gelach en geluk naar mensen. Of

dat nu naar kinderen zonder ouders,

kinderen uit minderheidsgroepen of

kinderen op de vlucht zijn, met muziek,

circus en kunst delen we een

onvergetelijk moment. 

In de afgelopen vijftien jaar hebben we

magie, muziek en betekenisvolle

kinderactiviteiten gedeeld met meer

dan 320.316 kinderen in 24

verschillende landen. We noemen dit

onze ‘laugholution’, waarmee we de

groepen waar we mee werken

vertellen dat hun geluk uit maakt! 



Bestudeer eerdere

fondsenwervingsactiviteiten, donateur

profielen en toekomstige toezeggingen,

zodat we financiële doelen kunnen

opstellen voor gelabelde en ongelabelde

fondsen. 

Creëer en implementeer strategieën om

doelen te bereiken via diverse

inkomstenstromen, onder andere grote

donaties, fondsen, individuele donateurs,

MVO en commerciële activiteiten. 

Onderhoud het budget en houdt de return

on investment ten allen tijde in de gaten. 

Inspireer nieuwe donateurs om fondsen te

werven en onderhoud bestaande

donateurs relaties. 

Plan en coördineer

fondsenwervingsactiviteiten die aansluiten

bij onze dynamische programma’s. 

Dien als aanspreekpunt voor

initiatiefnemers van sponsoractiviteiten.

Creëer betrokken content gerelateerd aan

fondsenwerving voor onze mail-outs,

campagnes en social media posts. 

Benader individuen, scholen,

universiteiten, bedrijven en ander

organisaties voor sponsoring en donaties. 

Schrijf fondsen, zowel particuliere als

overheidsfondsen, aan voor onze

projecten. 

Vraag relevantie subsidies aan, zowel op

landelijk als Europees niveau, voor ons

project in en buiten Nederland. 

De Flying Seagulls bestaat uit een getraind team muzikanten,

kunstenaars, circus-artiesten en andere spel-experts, die al hun

expertise inzetten om de levens van kinderen en gemeenschappen in

crisis te veranderen. Als ANBI Stichting met een snel groeiend

inkomen zijn we nu op zoek naar iemand die deze fondsenwerving wil

leiden en ons helpt om spel en plezier nog wijder te verspreiden. 

Voor deze parttime baan zoeken we een dynamische, creatieve,

warme, waarde-gedreven en professionele doorzetter die wil

innoveren in fondsenwerving terwijl de huidige inkomstenstromen

worden onderhouden en groeien. 

Flying Seagulls Nederland is een ongegeneerd hardwerkende en

ambitieuze organisatie die uitdagingen niet uit de weg gaat waar ze

kinderen een betere kindertijd kunnen geven. Deze tomeloze ambitie

is alleen mogelijk in een warme werkcultuur waarin wordt omgekeken

naar elkaar en plezier van iedereen een belangrijke drijfveer is! 

Primair zul jij verantwoordelijk zijn voor het werven van fondsen voor

de projecten in Nederland. In internationale context is de Nederlandse

tak de enige die binnen de Europese Unie valt en daar liggen ook hele

mooie kansen voor fondsen die ons internationale werk binnen de EU

zou kunnen dekken. 
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Een aantoonbare ervaring in het vaststellen van fondsen,

idealiter vanuit verschillende bronnen, binnen een

professionele fondsenwerving omgeving. 

Ervaring in en/of passie voor de culturele sector.

Gedegen kennis met betrekking tot fondsenwerving.

Ervaring en begrip van werken in een online omgeving

en van samenwerken op afstand, vereist vanwege de

internationale aard van het werk.

Creatieve en ondernemende houding tegenover

fondsenwerving.

Sales en onderhandelingsvaardigheden en een

aantoonbare vaardigheid om financiële targets te halen.

Uitmuntende communicatieve vaardigheden, professioneel

spreek- en schrijfvaardig in de Nederlandse en Engelse taal.

Vindingrijk met problem solving vaardigheden.

Een proactieve houding, gedreven en enthousiast om een

project tot het einde te dragen en deadlines te halen. 

Goede organisatie- en projectmanagement vaardigheden

en exceptionele tijdsmanagement vaardigheden.

Zelfstandige werker, die verantwoordelijkheid is voor de

fondsenwerving en dit volledig kan dragen. 

De vaardigheid om andere te motiveren en om als

onderdeel van een team te werken.

Weerbaar, met name wanneer geconfronteerd met

tegenslag.

Gevoeligheid voor de behoeften van vrijwilligers en

donateurs. 

Daarnaast zoeken we iemand die voldoet aan het volgende

profiel:
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TAAK OMSCHRIJVING  PROFIEL
KEY VERANTWOORDELIJKHEDEN

Vaardigheden en Persoonlijke Eigenschappen

Kwalificaties en Ervaring
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Stuur een CV in het Engels naar:
pieter@flyingseagulls.nl

Voor meer informatie:
www.flyingseagulls.nl
of neem contact met ons op! 

5

LOCATIE

SALARIS

Vooral werken op afstand

OVERIGE INFORMATIE

De inschaling van het salaris

vindt plaats o.b.v. jaren

relevante werkervaring 

 tussen de Euro 1569 en

Euro 2280 bruto per maand

op basis van 24 uur per 

week. 

WERKUREN 20-24 uur per week


