
 

 

Vacature 
De AMGEN Singelloop Breda is een professioneel en internationaal hardloopevenement van allure: een stratenloop 
door het historisch centrum van Breda, langs de mooie singels en markante gebouwen en met de finish op de Grote 
Markt. De Singelloop vindt jaarlijks plaats op de 1e zondag in oktober, in 2019 organiseren we alweer de 34e editie. 
 
Deze loop wordt georganiseerd door ‘Stichting Bredase Singelloop’. De stichting heeft als doelstelling het aanzetten 
tot hardlopen en presteren in een gezellig en bourgondische omgeving, door het organiseren van het meest 
aantrekkelijke loopevenement van Nederland.  De organisatie bestaat uit een groot team met enthousiaste 
vrijwilligers. In 2018 stond een recordaantal van 18.885 deelnemers aan de start van de Bredase Singelloop en 
stonden naar schatting zo’n 85.000 bezoekers langs het parcours. Het evenement groeit jaarlijks en is volop in 
ontwikkeling! Kijk voor meer info op www.bredasesingelloop.nl. 
 
Voor het Sponsor Commissie zijn we op zoek naar een 
 

Enthousiaste Relatiebeheerder 
 
Vele handen maken licht werk! Daarom zijn we op zoek naar een verbinder met passie voor Breda en hardlopen die 
zijn kennis en ervaring wil gebruiken om het grootste eendaagse evenement van Breda tot een nóg groter feest te 
maken door het in balans brengen én houden van de belangen en wensen van zowel Stichting De Bredase Singelloop 
als haar bestaande en nieuwe partners/sponsoren.  
 
Jij bent… 
• …een teamspeler, ondernemend, hands-on en je neemt graag verantwoordelijkheid 
• …oplossingsgericht en kunt goed organiseren 
• …enthousiast, gepassioneerd in het aanknopen en onderhouden van (zakelijke) relaties 
• …iemand met MBO+ / HBO denk- en werkniveau, bij voorkeur woonachtig in (de nabije omgeving van) Breda 
 
Wat ga je doen?  
• Je onderhoudt actief de relatie met (potentiële) partners/sponsoren 
• Je organiseert & coördineert het Promodorp, en bent host op onze Sponsor- & Relatiebijeenkomsten 
• Je beleeft een ón-ver-ge-te-lij-ke eerste zondag van oktober 

 
Tijdsinvestering 
Het is een vrijwilligersfunctie, dus jij bepaalt hoeveel tijd je kunt én wilt besteden. Maar vrijwillig is natuurlijk niet 
vrijblijvend: we moeten de klus immers als team zien te klaren! Gemiddeld besteedt je één à twee uur per week aan 
je werkzaamheden. De periode voorafgaand aan de Singelloop loopt dit uiteraard tijdelijk op.  
 
Loop je warm voor een rol als relatiebeheerder bij de Bredase Singelloop? 
Neem dan contact op met Ronald Harmsma (bestuurslid sponsoring) via telefoon: 06 – 51 75 09 53.  
 
Wij kijken uit naar jouw reactie! 

http://www.bredasesingelloop.nl/

