Stichting i.o. Cultuurtuin Haarlem zoekt

Bestuursleden
Voor 4-5 avonden per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie
Cultuurtuin Haarlem is een platform, bestaande uit een actief netwerk van cultuurmakers en
organisaties uit Haarlem Noord (het grootste stadsdeel van Haarlem met bijna 60.000
inwoners). Het doel van de stichting is het bevorderen van cultuurparticipatie in de breedste zin.
Dat doen wij door bestaande initiatieven in kaart te brengen, aan te jagen en toegankelijk(er) te
maken, of door ze zelf te starten.
De ambitie van Cultuurtuin Haarlem is om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te
maken. Sleutelwoord daarbij is het stimuleren van ontmoeting tussen cultuurmakers,
cultuurliefhebbers en -starters en alle buurtbewoners van Haarlem Noord. Dit doen we graag
samen met andere maatschappelijke organisaties met een netwerk in de wijk.
Doelstellingen
•

Bestaand cultureel aanbod in kaart brengen, collectief zichtbaar maken en promoten.

•

Verbindingen leggen tussen het reeds aanwezige cultuuraanbod en het netwerk van
cultuurmakers, aanbieders en podia om kruisbestuivingen te stimuleren.

•

Aanjagen en ondersteunen van nieuwe initiatieven in hun ontwikkeling.

•

Stimuleren van ontmoetingen tussen cultuurmakers, buurtbewoners en andere
partijen in de wijk.

•

Spreiding van het aanbod over de verschillende buurten van Haarlem Noord.

Voor het bestuur wordt gezocht naar mensen in verschillende pro elen verdeeld over vijf leden.
Een bestuurslid heeft kennis van een of meerdere kennisgebieden die worden gecombineerd
met de functies van voorzitter, penningmeester, secretaris of lid. We zoeken naar bestuursleden
met kennis van een of meerder van de volgende kennisgebieden:
Financiën
Juridische zaken
Gemeentepolitiek
Haarlemse cultuursector
Cultuurparticipatie
Fondsenwerving
Vertegenwoordiging van de inwoners van Haarlem-Noord

fi

Vertegenwoordiging van locaties cultuuraanbieders in Haarlem-Noord

Algemene werkzaamheden en tijdsinvestering
•

Het actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

•

Het tonen van betrokkenheid naar de (doelstellingen van) de Stichting;

•

Het bestuur vergadert circa 4-5 avonden per jaar, in de oprichtingsfase vaker.

Beloning
De functie is onbezoldigd.
Wat wij zoeken
•

Empathische en betrokken persoonlijkheden;

•

(Enige) bestuurlijke ervaring;

•

Je wilt (lokaal) maatschappelijke impact creëren en hebt een voorliefde voor Haarlemse
cultuur;

•

De ontwikkeling van Haarlem-Noord gaat je aan het hart;

•

Je kunt optreden als ambassadeur voor de Cultuurtuin en haar activiteiten, makers en
locaties;

•

Je hebt zelf niet directe (artistieke) belangen of ambities binnen de stichting.

Cultuurtuin Haarlem wil een inclusieve organisatie zijn. Wij streven daarom in ons bestuur,
team en programma naar een zo groot mogelijke diversiteit.
Reageren kan via info@cultuurtuinhaarlem.nl , Arno v.d. Vuurst - coördinator.

fi

Graag onder vermelding van een korte motivatie in welk(e) pro el(en) u zich herkent.

