Promotor voetbalevenement
Vacat urenummer: 14545
Organisat ie: Plan Nederland
Word promotor voetbalevenement en ga langs bij amateurclubs in je eigen regio!

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg
Enkele middagen in januari en februari 2020

Uitgebreide taakomschrijving
Eredivisiespeelst ers riepen hun jonge voet balfans op om gezamenlijk zoveel mogelijk geld op t e halen
voor de La League voet balproject en in Brazilië en Nicaragua. Hier in Nederland proberen wij met
#T eamLaLeague niet alleen geld op t e halen voor de project en, we bieden de meiden hier ook een podium
om hun t alent t e ont wikkelen en gaan zo de ongelijkheid t ussen jongens- en meidenvoet bal t egen. De
eerst e edit ie was een groot succes!

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
In 2020 komt er een nieuwe edit ie van dit gave event ! Wij zijn opzoek naar ent housiast e vrijwilligers om
#T eamLaLeague t e promot en bij amat eurclubs in de buurt .
Voor dit vrijwilligerswerk vragen wij het volgende:
• Goede cont act uele vaardigheden
• Ent housiasme, overt uigingskracht en posit ieve energie
• Een goede beheersing van de Nederlandse t aal

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Je gaat aan de slag voor een t of voet balevenement en helpt ons zo veel mogelijk voet balmeiden een
t offe dag t e bezorgen.

Biedt de organisatie scholing aan?
een webinar op 7 januari

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Jeugd 6 - 18 jaar

Sector

Aktie/Belangengroep

Activiteit

Voorlichting/PR

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

ja

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

ja

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al 75 jaar inzet om de levensomstandigheden van
meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde
rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van
projecten in 50 ontwikkelingslanden. Plan legt het accent op meisjes omdat zij nu structureel worden achtergesteld en
gediscrimineerd, maar tegelijkertijd de sleutel in handen hebben om de armoede uit te bannen. Als meisjes langer naar
school gaan verdienen ze later meer. Zij besteden daar een groot gedeelte van weer aan hun gezin â een veel groter deel
dan mannen - , waardoor hun kinderen gezonder zijn en meer naar school gaan. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect en kan de
armoedespiraal doorbroken worden. Internationaal noemen wij dat The Smartest Investment.
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Contactgegevens
Plan Nederland
St adhouderskade 60
1072 AC Amst erdam
ht t ps://www.plannederland.nl/
Lieke van Linschot en
0646988246
lieke.van.linschot en@planint ernat ional.nl

