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VACATURE VRIJWILLIGER EVENTS VOOR FONDSENWERVING – FEB. 2018
1. Korte voorstelling van Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Vlaanderen is een vredesbeweging, actief in heel Vlaanderen. Klein maar met pit.
Onze missie is het bevorderen van vrede, verzoening en rechtvaardigheid vanuit christelijke en
humane inspiratie en dit op actief geweldloze manier.
Pax Christi Vlaanderen is een beweging binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk en werkt
op vier terreinen: vredesvorming, vredesopbouw, sensibilisering en beleidsbeïnvloeding. Onze
doelgroep is daardoor erg breed: eigenlijk willen wij de hele samenleving bereiken. Wij hebben
gekozen voor enkele thema’s: veiligheid & ontwapening, Centraal-Afrika, Oost-Europa, MiddenOosten, vredesspiritualiteit en vredeseducatie. Veel thema’s raken aan problemen in de eigen
samenleving. Deze krijgen extra aandacht tijdens de jaarlijkse Vlaamse Vredesweek (steeds van 21
september tot en met 2 oktober).
Ons kantoor ligt aan de Italiëlei 98a in Antwerpen. Dit is een vleugel van het Kapucijnenklooster
die wij in bruikleen hebben. We hebben daardoor een prachtige tuin: een groene oase midden in
de stad. Wij delen de vleugel met enkele andere organisaties die zich elk op hun manier inzetten
voor een rechtvaardiger wereld.
We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer: niet ver van Antwerpen-Centraal en vlakbij
de Rooseveltplaats. Zolang de werken duren op de Italiëlei, kan je best de auto vermijden, maar je
fiets kan je bij ons parkeren.
Pax Christi Vlaanderen telt zo’n 800 leden en werkt samen met ruim 100 organisaties. De vaste
ploeg bestaat uit zo’n 15 mensen, aangevuld met meer dan 100 vrijwilligers.
Wij maken deel uit van Pax Christi Internationaal, een wereldwijde vredesbeweging, die in meer
dan 50 landen, over 5 continenten, actief is.

2. Vrijwilligersjob: Events organiseren voor fondsenwerving in
het kader van ‘Vrienden van Pax Christi’
Doel van ‘Vrienden van Pax Christi’: ‘Vrienden van Pax Christi’ is een fondsenwervingsproject
rond een groep ‘major donors’ (grote donoren), dat we in 2017 lanceerden. Dankzij een grote,
jaarlijkse gift bezorgen die donoren de werking meer stabiliteit. Dat is nodig omdat
overheidssteun de laatste jaren afkalft. Deze groep willen we uitbreiden maar ook ‘warm houden’.
De ‘Vrienden’ kunnen zelf een grote gift storten of een activiteit organiseren die giften genereert
(bijv. een liefdadigheidsdiner organiseren, uitnodigen van één van onze experts bij hen thuis, een
tentoonstelling houden met kunstwerken die in ons bezit zijn, enz.).
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Taken voor de vrijwilliger: In de eerste plaats organiseer je mee events (voornamelijk avonden
met spreker) voor deze groep. Concreet betekent dit dat je een geschikte locatie, catering en een
interessante spreker zoekt in overleg met onze directeur. Samen stellen we een uitnodiging op en
zorgen we voor de verzending. Je bent aanwezig op het evenement om te zorgen voor het
onthaal. Daarna contacteer je de ‘Vrienden’ om te polsen naar hun ideeën en om die dan mee te
helpen uitwerken. Ook dat gebeurt in overleg met de directeur of andere relevante medewerkers.
Middelen:
- We beschikken over een database met ‘Vrienden van Pax Christi’: een deel daarvan heeft
zich al aangemeld als ‘Vriend’, de rest is potentieel ‘Vriend’ tot ze zich ofwel tot ‘Vriend’
benoemen of zich laten uitschrijven. Deze database kan zeker en vast uitgebreid worden.
- We hebben middelen om exclusieve events te organiseren: contacten met sprekers,
middelen voor zaal, broodjes en receptie, druk van uitnodigingen.
- We hebben enkele interessante experts in huis; zij kunnen spreken over Congo, OostEuropa, Israël/Palestina, veiligheid & ontwapening (kernwapenverdrag, drones,
gevechtsvliegtuigen, VN-vredesoperaties, …), geweldloos verzet, actieve geweldloosheid.
Maar er zit ook heel wat expertise bij de ‘Vrienden’ zelf: we kunnen hen hierop
aanspreken.
- Wij hebben een mooie set kunstwerken in huis, compleet met kader, die kunnen worden
tentoongesteld. In ruil voor een schenking krijgen donateurs een map met kunstwerken.
- Wij kunnen ‘Vrienden’ helpen om een diner te organiseren.
- Wij staan open voor ideeën!
Profiel:
- Sta je achter onze missie en wil je meehelpen om vrede en rechtvaardigheid te
bevorderen?
- Organiseer je graag kleinschalige evenementen?
- Spreek je graag mensen aan op hun potentieel om het vredeswerk te steunen?
- Heb je regelmatig een gaatje vrij in je agenda?
Als dit alles je aanspreekt, dan ben jij vast de persoon die we zoeken!
Wij bieden je:
- een verwelkomend team
- een boeiende werkomgeving met veel interessante mensen, midden in de actualiteit
- een kans om je organisatietalenten ten volle in te zetten
- een vrijwilligersverzekering
- een forfaitaire vergoeding of een reële onkostenvergoeding (zoals jij het wil)
- en dat alles voor meer vrede in deze wereld.
Neem contact op met Annemarie Gielen, algemeen directeur: 03/2251000 of
annemarie.gielen@paxchristi.be
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