Enthousiaste vrijwilligers gezocht!
Draag jij Theater De Tuin een warm hart toe en werk je graag met mensen? Kom dan bij ons
leuke, kleine gezellige theater vrijwilligers werk doen. Op dit moment hebben wij binnen bijna alle
disciplines leuke vrijwilligersfuncties. Word onderdeel van ons kleine maar levendige theater!
Vacatures op dit moment:

Voorzitter
Stichting Theater De Tuin zoekt voor haar bestuur een nieuwe voorzitter. Na 8 jaar treedt de
huidige voorzitter terug per 1 september 2022.
Theater De Tuin profileert zich als een professionele organisatie, volledig gerund door
vrijwilligers.
De stichting kent, inclusief de voorzitter, een 5-koppig bestuur met deskundigheid op ieders
aandachtsgebied. Met ruim 100 voostellingen per jaar (cabaret, muziek, film, kindertheater,
kunst) heeft het theater haar bestaansrecht bewezen en wordt zij gezien als de culturele
pleisterplaats van Leusden.
Het theater kent een heldere organisatiestructuur en heeft een stevige financiële positie.
Zij onderhoudt goede contacten met gemeente en sponsoren (Tuingezanten). In 2022 wordt een
Raad van Toezicht geïnstalleerd.
Als voorzitter overzie je de activiteiten en ben je, met inachtneming van ieders rol, coördinerend
in het bestuur.
Je bent de aanjager bij het ontwikkelen van visie en beleid. Je bent gemakkelijk in omgang met
de circa 75 vrijwilligers en dus geen bestuurder ‘op afstand’.
De functie vraagt een beschikbaarheid van gemiddeld 10 - 15 uur per week tijdens het
theaterseizoen (sept - april). Affiniteit met cultuur en management- en netwerkervaring vinden wij
een vereiste. Woonachtig zijn in Leusden in een absolute pré.
Heb je belangstelling voor deze uitdagende functie? Tot 18 februari kan je schriftelijk reageren
naar secretaris@theaterdetuin.nl. Maar als je eerst behoefte hebt aan meer informatie kun je
contact opnemen met Wim Oeben (voorzitter@theaterdetuin.nl) voor een telefonische afspraak.

Medewerker redactie Tuinpagina
Ter versterking van de PR- afdeling van Theater de Tuin zijn we op zoek naar vrijwilligers
die de puntjes op de i willen zetten op de elke 2 weken verschijnende Tuinpagina in de
Leusder Krant.
Je taken zullen o.a. zijn:
Samen met de PR coördinator en de programmaleider bepalen welke items er op de
Tuinpagina gaan komen.
Tekst en beeld van alle items verzamelen (die staan op de Google drive)
Tekst en beeld aanleveren bij degene die de Tuinpagina opmaakt
Pagina redigeren/ controleren en correctieronde uitvoeren
Materiaal opsturen naar de BDU

Ben je nauwkeurig en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de communicatie
en PR van Theater De Tuin neem dan contact op met Mireille den Hartog. Zij vertelt je er
graag meer over.
Mireille den Hartog
pr@theaterdetuin.nl
GSM 06 14618366

Tot ziens in ons theater!

