
TEDxFryslan is op zoek naar een vrijwilliger met de rol: 
 

Budget and Sponsor Manager 
 
Wie zijn wij? 
TED is een non-profit organisatie gericht op het verspreiden van ideeën, meestal in de vorm van 
korte, krachtige lezingen (TEDtalks van 18 minuten of minder). TED begon in 1984 als een conferentie 
waar technologie, entertainment en design samenkwamen en behandelt tegenwoordig bijna alle 
onderwerpen - van wetenschap tot zaken tot mondiale problemen - in meer dan 100 talen. 
Ondertussen helpen onafhankelijk georganiseerde TEDx-evenementen om ideeën te delen. 
 
TEDxFryslân  
Stel je een dag voor, vol briljante sprekers die aanzetten tot nadenken, goede gesprekken en nieuwe 
ideeën. Een TEDx-evenement is een lokale bijeenkomst waarvan de inhoud en het ontwerp per TEDx-
evenement uniek is, en onafhankelijk is ontwikkeld. Het is een reeks korte, zorgvuldig voorbereide 
lezingen en/of demonstraties die een breed scala aan onderwerpen bestrijken om te leren, inspiratie 
op te doen en verwondering te bevorderen. Het lokt gesprekken uit die ertoe doen. 
 
Diversiteit aan onderwerpen 
Alle TEDx-evenementen gaan over meerdere problemen en een diversiteit aan stemmen uit vele 
disciplines/vakgebieden. Wat is tenslotte het plezier zonder een beetje afwisseling? De Tedx 
bijeenkomsten zijn community-gedreven. Een TEDx-evenement wordt georganiseerd door 
vrijwilligers uit de lokale gemeenschap en heeft net als TED-evenementen geen commerciële, 
religieuze of politieke agenda. Het doel is om gesprek, verbinding en gemeenschap op gang te 
brengen. 
 
Wat is TEDxFryslân niet?  

- Een TEDx-evenement is geen branche- of marketing conferentie. Het is niet beperkt tot één 
onderwerp of vakgebied. Het wordt niet gebruikt om iets te verkopen. 

- Een TEDx-evenement wordt niet georganiseerd door of voor speciale politieke, religieuze of 
commerciële groepen. 

- Een TEDx-evenement kan niet worden gebruikt om geld in te zamelen, ook niet voor een 
goed doel. 

- Een TEDx-evenement kan niet samenwerken met een ander congres of evenement. 
- Een TEDx-evenement kan niet co-branded zijn met een instelling, behalve onder specifieke 

licentietypes - voor een hogeschool of universiteit, of voor interne evenementen (voor 
bedrijven en organisaties). 

- Een TEDx-evenement is geen platform voor professionele of circuit sprekers, zoals 
motiverende sprekers en professionele levenscoaches. Het doel is om een platform te bieden 
aan degenen die er niet vaak een hebben. 

- Een TEDx-evenement is niet alleen gericht op ondernemerschap, business of technology. 
Diversiteit aan onderwerpen staat centraal!  

 
Wie zoeken we?  
Een nauwkeurige en communicatief sterke teamplayer die het bestaande TEDxFryslân netwerk kan 
onderhouden en uitbouwen. Je ziet sponsor kansen en/of creëert deze. Sponsoren zijn partners en je 
weet hoe je tot een win win situatie kunt komen. Samen met de event managers maak en bewaak je 
het TEDxFryslân evenement budget. Jij werkt aan een gezonde, stevige en duurzame financiële 
positie van TEDxFrylân als organisatie.  
 
 



 
Profiel 

- je hebt overtuigingskracht 
- je bent omgevingsbewustzijn 
- je hebt ervaring in een financiële functie 
- je kan nauwkeurig plannen en organiseren 
- je kan goed samenwerken 

 
Wat ga je doen? 
Je onderhoud het (sponsor) netwerk van TEDxFryslân en maakt en bewaakt het budget van de 
organisatie. Je adviseert de uitvoerend event managers en het bestuur. Het eerste evenement is 
(onder voorbehoud) een eendaags evenement in januari 2023, met eventueel meerdere pre-events, 
op een bijzondere locatie in de provincie Fryslân. De tijdsinvestering zal naarmate het evenement 
dichterbij komt oplopen, dit is naar eigen inzicht en in overleg te bepalen. Denk hierbij aan een 
aantal (1-5) uren in de maand.  
 
Wat bieden wij? 

- Je maakt deel uit van internationaal TED netwerk 
- Je krijgt toegang tot een groot lokaal netwerk 
- Je krijgt de mogelijkheid om Ideeën in beweging te brengen  
- Het betreft een vrijwilligersfunctie 

 
Regeren en/of vragen?  
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Eric Voigt, curator van TedxFrylân. Stuur 
uiterlijk 30 april CV & korte motivatie middels korte video naar info@tedxfryslan.nl.  

- Vragen; bel met Eric Voigt 06 46064121   
 
Namens het bestuur van de stichting TEDxFryslân, 
 
Ilse Hooiveld  
Eva van Netten 
Eric Voigt 
 


