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 Wij strijden voor onze helden. 

GEZOCHT:   VRIJWILLIGER(S) FORTUNA SC  FORTUNIOR  

Fortuna Supporters Collectief (Fortuna SC) is hét overkoepelende platform voor iedereen die Fortuna 

Sittard een warm hart toedraagt. Fortuna SC strijdt voor de belangen van haar 1400 leden, de Fortuna 

Sittard supporters en de mooiste club van Limburg.   

Onze speerpunten zijn de organisatie van gezellige en veilige uitwedstrijden, de (eerste) beleving van 

Fortuniors met Fortuna Sittard, het ondersteunen van een voetbal beleving bij thuiswedstrijden dmv het 

uitbaten van het Supportershome & fan plein en het onderhouden en verbeteren van een hechte Fortuna-

cultuur en fan-community dmv Fortuna Sittard (fan) events en communicatie. 

 

Wat zoeken wij? We hebben bijna 400 Fortuniors-leden waarvoor we o.a. line-ups bij uit,- en thuis 

wedstrijden en vier events per jaar organiseren. Dit wordt in samenwerking met Fortuna Sittard en 

enkele Fortuna-Sc vrijwilligers gedaan. Onze wens is het aantal Fortuniors te verdubbelen in de komende 

jaren.  

We zoeken meerdere enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen de bestaande activiteiten mee 

helpen uit te voeren of te verbeteren en nieuwe activiteiten voor de Fortuniors te willen organiseren, 

veelal in nauwe samenwerking met Fortuna Sittard.  

Eigenschappen Tijd Wat bieden wij 

✓ Fortuna fan met spirit 

✓ Zorgzaam met onbesproken gedrag 

✓ Positief, initiërend en creatief 

✓ Teamplayer 

✓ Resultaat gericht  

 

5 - 15  

uur per 

kwartaal 

✓ Samenwerken in Leuk team 

✓ Persoonlijke ontwikkeling 

✓ Mogelijkheid om bij te dragen aan de fan 

beleving en toekomst van Fortuna Sittard 

✓ Deelname aan de vrijwilligers regeling 2019 

 

Hoe reageren?  Geïnteresseerd of geïnspireerd?  Voel je dan vrij om je belangstelling voor deze rol 

voor 1 augustus met ons te delen door een korte toelichting (wie ben je, waarom lijkt het je leuk) te 

sturen naar info@fortunasc.nl. Je ontvangt van ons daarna meer informatie over het vervolg.   

 

Bestuur Fortuna SC 
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