GEZOCHT
Aanjager, beleidsmaker, netwerker

Theater De Tuin profileert zich als een professionele organisatie, volledig gerund door
vrijwilligers. Met ruim 100 voorstellingen 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 platte organisatiestructuur en is financieel gezond.
De vijf bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het
theater en de relatie met de gemeente en de sponsoren (Tuingezanten). In operationele zin zijn
ze primair belast met de aansturing en uitvoering van de activiteiten voor hun eigen
aandachtsgebied en hebben daarvoor de benodigde deskundigheid. De binding met onze
vrijwilligers is uitdrukkelijk een aandachtspunt voor alle bestuurders. In 2022 is een Raad van
Toezicht geïnstalleerd.
Na acht jaar treedt de huidige voorzitter van het bestuur per 1 september 2022 terug en daarom
zoekt Stichting Theater De Tuin een nieuwe
voorzitter

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 ongeveer 75 vrijwilligers en dus geen bestuurder ‘op afstand’.
Op basis van de uitgewerkte taakverdeling binnen het bestuur vraagt de functie een
beschikbaarheid van ongeveer 200 uur per jaar. Die uren zijn echter niet gelijkmatig over het jaar
verdeeld. Zo is het theater in de periode mei-augustus gesloten. Maar het hangt ook af van je
eigen wensen ten aanzien van je rol binnen de organisatie!
Affiniteit met cultuur en management- en netwerkervaring vinden wij een vereiste. Woonachtig
zijn in Leusden is een absolute pré.
Heb je belangstelling voor deze leuke en uitdagende functie? Je kunt schriftelijk reageren
naar secretaris@theaterdetuin.nl. Maar als je eerst behoefte hebt aan meer informatie kun je
contact opnemen met onze waarnemend voorzitter Jessica Kroeske
(programmaleider@theaterdetuin.nl) voor een telefonische afspraak.

