Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel zoekt twee
bestuursleden,
waarvan één met het specifieke aandachtsgebied klassieke muziek
Bent u geïnteresseerd in cultuur en natuur en goed op de hoogte van wat er op deze werkterreinen
speelt in de provincie Overijssel, dan kunt u contact met ons opnemen.
De organisatie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat sinds 1940 en stelt zich ten doel cultuur en natuur in
Nederland te bevorderen. Culturele organisaties die binnen deze werkterreinen projecten ontwikkelen,
kunnen het fonds in dit kader om een financiële bijdrage vragen. Het werk van het fonds wordt mede
mogelijk gemaakt door donateis, schenkingen en collectes – de Anjeractie – en door inkomsten uit de
Bankgiro Loterij en de Lotto.
De functie
Als bestuurslid neemt u deel aan de bestuursvergaderingen die viermaal per jaar plaatsvinden. Hierin
worden de besluiten genomen over de aanvragen van culturele organisaties voor financiële bijdragen.
Verder denkt u mee over het te voeren beleid, bent u inzetbaar voor speciale (fonds wervende)
projecten en draagt u het werk van het Cultuurfonds uit in de Overijsselse samenleving.
Gewenst profiel
Uitgekeken wordt naar:
• een bestuurslid die specifiek kennis heeft van klassieke muziek in de provincie Overijssel en op
de hoogte is van actuele ontwikkelingen op het gebied van klassieke muziek;
• een algemeen bestuurslid die vanwege kennis, ervaring en contacten opgedaan tijdens een
loopbaan in het bedrijfsleven, communicatie, fondsenwerving, media of openbaar bestuur, in
staat is te adviseren over onderwerpen op het gebied van cultuur en natuur;
• die woonachtig zijn in Overijssel, bij voorkeur in Noord-West Overijssel of de regio
Hardenberg-Zwolle.
Ervaring met het beoordelen van financiële aanvragen strekt tot aanbeveling. Verder zijn goede
communicatieve eigenschappen (open en direct) van groot belang, zowel voor de samenwerking
binnen het bestuur als in de contacten met aanvragers en overige relaties. Het beschikken over een
ruim netwerk is een pré.
Overige informatie
Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. Desgewenst ontvangen bestuursleden een
reiskostenvergoeding. De tijdsbesteding, vergaderingen inclusief voorbereiding, vergt minimaal circa
tien dagdelen per jaar. De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar en kan eenmaal met een gelijke
duur worden verlengd. Bestuursleden werken conform de Bestuurscode van het landelijk Prins
Bernhard Cultuurfonds waarin de algemene beginselen van goed bestuur zijn vastgelegd.
Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris van
het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (038) 4999339 / i.bruggeman@cultuurfonds.nl
Reageren
Graag ontvangen wij vóór 15 mei 2019 uw reactie. Wij streven naar benoeming in het bestuur per 1
oktober 2019. Stuur uw Curriculum Vitae met begeleidende brief naar: Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel, Postbus 10078, 8000GB Zwolle of mail deze naar i.bruggeman@cultuurfonds.nl

