Vacature regiocoördinatoren Alternatieve Finance Festival
Het Alternatieve Finance Festival
Op 15 september 2018 is het 10 jaar geleden dat de zakenbank uit de VS Lehman Brothers
omviel. Het was het begin van de financiële crisis en de reddingsoperatie door de overheid
kostte tientallen miljarden. Er zijn enkele maatregelen getroffen, maar de financiële sector is
niet wezenlijk veranderd en we zijn vrolijk op weg naar een volgende crisis. Op 15 september
organiseren we daarom het Alternatieve Finance Festival om te laten zien dat het niet alleen
anders kan, maar dat er al een heleboel alternatieven aan de weg timmeren!
Samen vieren we het bestaan van die alternatieven en iedereen die bezig is met financiële
verandering; van burgercoöperaties tot ethisch bankieren, van lokaal geld tot
onvoorwaardelijk geven. Omdat een nieuwe economie wat ons betreft meer gericht is op
lokale omstandigheden, behoeftes en dromen, is het geen centraal georganiseerd festival,
maar wordt iedereen juist gestimuleerd om lokaal activiteiten te organiseren met een eigen
karakter. Een grassroots festival dus!
Voor uitgebreidere informatie over het festival, zie de website van het Alternative Finance
Festival: www.alternativefinancefestival.org
Dit project is een initiatief van Our New Economy (ONE), zie www.ourneweconomy.nl

Het landelijke projectteam
Om het festival mooi neer te kunnen zetten, fungeert een landelijk projectteam als aanjager,
verbinder en ondersteuner van de lokale initiatieven en verzorgt dit team landelijke
communicatie en promotie. Het projectteam bestaat uit de projectcoördinator en
regiovrijwilligers. Afhankelijk van financiering komt daar een professionele communicatiemedewerker bij. Het team komt meerdere keren per maand bij elkaar om te overleggen en
samen te werken en daarnaast werkt iedereen aan eigen taken.

Wie zoeken we?
Per 1 april zijn we op zoek naar vrijwilligers die de functie van stads- of regiocoördinator
willen vervullen, die elk in hun regio aan de slag gaan om lokale initiatieven te
enthousiasmeren voor het festival en hen te helpen bij het organiseren van festiviteiten.
Taken regiocoördinator
 Benaderen van initiatieven om hen te enthousiasmeren mee te doen met het festival
 Ondersteunen van initiatieven bij de organisatie van hun evenement
 Waar relevant, initiatieven met elkaar verbinden
 Organiseren van inspiratieavonden voor geïnteresseerde initiatieven
Profiel
Jij bent:
 Enthousiast over het festival en gedreven om bij te dragen aan positieve verandering
 Creatief en je zet dat in om er een mooi festival van te maken
 Initiatiefrijk en je vindt het leuk om mensen te benaderen
 Thuis in de wereld van de nieuwe economie of je wilt die graag ontdekken en je
erdoor laten inspireren
 Verantwoordelijk en kunt goed samen werken met andere projectleden
 Beschikbaar voor minimaal 4 uur in de week



Bereid te reizen voor vergaderingen (locatie afhankelijk van woonplaats teamleden)
en in jouw regio waar nodig

Vergoeding
Als regiocoördinator ben je vrijwilliger en krijg je dus geen vergoeding in de vorm van geld.
Wel ben je van harte uitgenodigd om gratis deel te nemen aan een van de workshops
georganiseerd door ONE om meer te leren over nieuwe economie (bijvoorbeeld deze).
Indien we projectfinanciering weten te behalen, zullen alle reiskosten die je maakt vergoed
worden.

Meld je aan!
Herken jij jezelf in dit profiel en de taken? Dan leren we je graag kennen! We zien graag in
het kort jouw motivatie en achtergrond. Dit mag door een paragraaf of twee te schrijven of
door de volgende vragen beantwoorden:
 Waarom lijkt dit je leuk om te doen?
 Welke ervaring heb je met het organiseren van projecten?
 Welke ervaring heb je met nieuwe economie initiatieven?
 Hoeveel uur per week ben je beschikbaar?
 Waar woon je?
Nb. Ervaring met projecten of nieuwe economie is niet vereist.
Stuur je motivatie naar de projectcoördinator: Inge Schrijver, via de mail
inge@alternativefinancefestival.org. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

