PR taken

Taakomschrijving

Collecte bussen

Word je coördinator of wil je ze juist
alleen maar plaatsen en doorgeven aan
een coördinator waar ze staan en
hoelang ze daar kunnen blijven staan?
Je houdt contact met de winkels waar
ze geplaatst zijn en wanneer ze vol zijn
haal je de bussen weer op. Je spreekt
af met de coördinator hoe de procedure
verder gaat.

Bemensen van de kraam bij evenementen

Je staat achter de kraam en geeft
voorlichting aan de bezoekers, verkoopt
PR-artikelen voor ‘het goede doel’,
werft donateurs en laat de mensen
doneren in de collectebus.
Je bent verantwoordelijk voor het
organiseren en coördineren van
evenementen zoals de jaarlijkse BBQ
en fairs. Je bent het aanspreekpunt.

Organisator Evenementen

Lezingen

Kun je voor grote groepen staan en een
demonstatie geven over wat een
hulphond doet en kan? Dan is dit
wellicht wat voor jou. Daarnaast worden
op demo’s ook PR artikelen verkocht.
Je bent verantwoordelijk voor het
ophalen van een hond, demo kastje en
het ophalen en terug brengen van PR
artikelen.
Je kan je ook inschrijven als
lezingcoördinator. Je bent dan
verantwoordelijk voor het goed
inplannen van de lezingen, dit doe je in
overleg met de beschikbare PR leden.

Voorlichtingsmateriaal

Bijhouden/aanpassen/maken van
folders, informatieboekjes, posters e.d.
Je houd bij hoeveel PR-artikelen er
verkocht worden, hoeveel van alles
mee gaat naar de markt of een lezing.
Je doet inkopen voor de PR in overleg
met het bestuur. Je krijgt een budget
om aankopen te doen. Samen met de
coördinator van de folders houd je bij
hoeveel voorlichtingsmateriaal er is en
wanneer er weer nieuw materiaal moet
komen.

PR-artikelen

Magazine

Elke 3 maanden komt er een magazine
uit. Hiervoor moeten stukjes
geschreven worden. Leuke ideeën zijn
altijd welkom en wanneer jij een column
bij wil houden kan dit
ook.

Pers

Je onderhoudt de contacten met de
pers om voor zoveel mogelijk publiciteit
te zorgen (netwerken). Wanneer er
een activiteit is geweest, iets bijzonders
is met een hulphond e.d. maak je er
een verhaal van dat doorgespeeld
wordt aan de pers.
Je gaat bij supermarkten langs om te
vragen of Service Dogs als Goed Doel
met een box bij het inzamelpunt van de
lege flessen mag staan. De mensen
kunnen dan het statiegeld van hun
flessen doneren.
Ook het coördineren van dit inzamelen
is belangrijk.

Inzamelen flessenbonnen

Vrijwilligers werven/coördineren

Lief en leed commissie

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers,
ken je mensen in je vrienden- of
familiekring die vrijwilliger of gastgezin
willen worden? Dan kun je deze
natuurlijk vrijblijvend vragen of ze ons
willen helpen, dit kan eenmalig zijn of
voor een langere tijd. Je wordt
coördinator voor vrijwilligers of je geeft
vrijwilligers door aan een coördinator.
Ook beheer je de vrijwilligersbanken.
Je houdt bij wie er ziek is of in het
ziekenhuis ligt, deze personen krijgen
een kaartje. Je bent er verantwoordelijk
voor dat de adreslijsten up-to-date
blijven, dit doe je door goed te
communiceren met het kantoor (de
administratie). Ook ben je er
verantwoordelijk voor dat er genoeg
wenskaarten aanwezig zijn. Deze
kunnen opgevraagd worden bij de
administratie.

