VACATURE

Lid Raad van Toezicht
Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland
Bij Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland zijn we ervan overtuigd dat cultuurparticipatie en
talentontwikkeling belangrijk is voor alle jongeren. Voor hen zelf maar óók voor een relevante
en vitale culturele sector. Het zorgt voor een gezonde aanwas van nieuwe makers en nieuw
publiek en daarmee direct en indirect voor artistieke vernieuwing. Wij richten ons op
talentontwikkeling van Utrechtse jongeren die niet via de reguliere culturele instellingen met
cultuur aan de slag gaan.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland bestaat op dit moment uit drie
leden. De Raad houdt toezicht en adviseert de directeur die de stichting bestuurt. De Raad
vergadert tenminste vier maal per jaar. De stichting past de richtlijnen toe van de Governance
Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.
Vanwege het uittreden van een van de leden heeft de Raad een vacature voor een lid met
een financieel inhoudelijk profiel.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
De doelstellingen van de stichting onderschrijft en een actieve bijdrage wil leveren aan
het vergroten van de cultuurparticipatie en talentontwikkeling onder jongeren;
Tijd heeft om, tenminste in de hiervoor genoemde frequentie, toezicht te houden op
het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting
gedurende een periode van drie jaar.
De directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
In staat is om ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie
onafhankelijk en kritisch te opereren;
Geen tegenstrijdig belang heeft op het moment van benoeming.
Voor het financieel inhoudelijk profiel wordt verwacht dat de kandidaat:
Als sparring partner kan functioneren voor de directeur en als klankbord binnen de
Raad van Toezicht met betrekking tot financieel management en financieel
verantwoorden;
Gesprekspartner kan zijn voor de accountant;
Ervaring heeft met organisaties die gefinancierd worden met subsidies en fondsen of
bereidheid om zich dit eigen te maken.
Scholing behoort tot de mogelijkheden.
Reageren kan tot 22 april 2018, door een mail te sturen naar Margriet Jongerius, voorzitter
Raad van Toezicht, op m.jongerius@xs4all.nl. Informatie over deze vacature kan worden
opgevraagd via directeur Mieke Franssen, m.franssen@cultuurhuiskanaleneiland.nl,
telefonisch bereikbaar op maandag t/m woensdag, tel.: 030-292 09 80.
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