PROFIEL
Missionair in de media (TV en Publishing) - Missionary in the media
(TV and Publishing)
Executive Producer of TV, Events, Concerts, CD's and DVD's.
Fondsenwerver voor NGO's - Fundraiser for Charities
Muzikant, schrijver en art-director - Musician, author and art-director


WERKERVARING	
  	
  

LOUIS
POOL
PROFIEL
Fondsenwerver voor NGO's
Toegevoegde waarde in
ondernemingsfuncties op
operationeel, financieelpersoneelszaken, marketing
en verkoop gebied
Executive Producer of TV,
Events, Concerts, CD's and
DVD’s

CONTACT
A: Joh. Geradtsweg 75
1222 PN Hilversum
T: 06-54302564

Directeur
Stichting Hour of Power | 2000 – 2015
Algehele leiding - eindverantwoordelijk voor bedrijfsvoering; fondsenwerving,
productie en regie van Tv-programma op RTL 5; organisatie van evenementen,
de productie van boeken en muziek, eindredacteur en uitgever van diverse
publicaties

Adviseur Ad Interim / Project manager
Europool Communications BV | 1995 – 2000
Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van businessplannen
t.b.v. nieuwe activiteiten zowel binnen als buiten Europool Communications

Commercieel Directeur	
  
Euro 7 Televisie Holding BV | 1993 – 1995
Initiatiefnemer en ontwikkelaar van het Euro 7 TV concept en businessplan /
verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van commerciële activiteiten.

Commercieel Directeur
Media Productions Worldwide BV | 1990 – 1993
Algehele leiding - verantwoordelijk voor winst en verlies; de productie, verkoop
en acquisitie van AV en TV producties

Overseas Market Development Manager
Word UK Ltd. | 1986 – 1990
Verantwoordelijk voor de export en ontwikkeling van de Europese markt op
het gebied van boeken, beeld- en geluidsdragers

Directeur
GMI - Records & Pilgrim Records | 1977	
  –	
  1985	
  
	
  

Algehele leiding en verantwoordelijk voor winst en verlies; de marketing en
verkoop van boeken, beeld- en geluidsdragers

E: lwijkpool@gmail.com
G: 20-11-1952, Emmen

VAARDIGHEDEN
Organisatie
Strategie
Analyse
Presentatie
Planning
Budget
Leidinggeven

Uitvoerige beschrijvingen van mijn werkervaring en resultaten
aantoonbaar tijdens persoonlijk onderhoud

BEROEPSVORMING / TRAININGEN
IFC
Masterclasses in
Fundraising
2006 - 2010
Action for Excellence in
Teamwork
1997
Leader Effectiveness
Training
1993

Personal Energy Management
1997
NIMA A
1988
Bedrijfseconoom
1983-1984
General Management
1980 -1982

VERVOLG
PUBLIKATIES
Boek : Liefde en Leven, in
liefde gegeven
2010
Editorials in HOOP magazine
2000 - 2015

Vrijwilligerswerk

Voorzitter van Stichting
Hart voor Kinderen
2008 tot heden

Persoonlijk Profiel
Volgens mij ben ik een vriendelijke en integere persoonlijkheid.
Ik ben relationeel ingesteld maar heb een zakelijke instelling.
Mijn communicatie is open en ik ga flexibel met mensen om.
Het beste functioneer ik als fondsenwerver / manager in een ‘not for
profit’ organisatie, omdat ik resultaatgericht, inventief, ambitieus en
vasthoudend ben. Bij een ruime mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid heb ik een hoge werkinzet. Ik heb ervaring in
het commercieel ondernemen en mijn toegevoegde waarde voor
een nieuwe werkgever ligt derhalve in mijn kennis op het gebied van
het scheppen van randvoorwaarden ten behoeve van het werven van
fondsen alsmede op het gebied van de verschillende ondernemingsfuncties zoals operationeel, financieel- personeelszaken en marketing
– verkoop. Daarnaast bezit ik kennis over de diverse moderne media.
Bij voorkeur werk ik in een commercieel team met professionele
collega’s in een dynamische, eventueel internationaal georiënteerde
organisatie waar ik een toegevoegde waarde kan leveren.

Penningmeester/secretaris
van G.M.A. – Holland
1982 - 1985
Voorzitter van St. Gouden
Schoven
1982 – 1990
Voorzitter van BeleggingsStudie Vereniging
‘Investor’
1987 – 1988
Lid Comité C.A.M.S.E.
1982 – 1985
Penningmeester van de
Kon. Chr. Zangers Bond
afd. J en G
1979 – 1982
	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  

Nederlands | Moedertaal

Macintosh Apple

Engels | Uitstekend

Microsoft Windows

Duits | Goed
Frans | Basis

INTERESSES
LEZEN :

Recreatief en zakelijk o.a.
Marketing / Nieuwe Media,
Nieuwe managementstijlen
Relaties / Communicatie
Spiritualiteit / Religie
Persoonlijke ontwikkeling

SCHILDEREN
Aquarelleren

MUZIEK
Piano / Keyboards
SPORT
Wandelen / Tuinieren
	
  	
  

	
  	
  	
  

COMPUTER

TALEN

