Vacature
Bestuursleden Stut Theater:
een voorzitter en een algemeen bestuurslid
Reageer vóór 1 december 2022

Ben jij betrokken en ondernemend? Heb jij een groot rechtvaardigheidsgevoel en een hart
voor theater en kunst? Wil jij je inzetten voor het bestuur van het mooiste communitytheater
van Utrecht? Dan is deze vacature iets voor jou!

Bestuur
Stut heeft een bestuur op afstand en in die rol is zij verantwoordelijk voor de stabiliteit en
continuïteit van Stut als organisatie en voor het behalen van haar doelstellingen en missie. Het
bestuur haalt haar informatie over het functioneren van Stut tijdens de bestuursvergaderingen maar
ook tijdens informele bezoeken aan Stut. Tijdens de vergaderingen bevraagt het bestuur de directie
en denkt strategisch mee.
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Op korte termijn komen er twee functies vrij: een algemeen
bestuurslid en een voorzitter.

Profielen
Profiel algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid:
• Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten

•
•
•
•
•

Is betrokken bij de doelstelling en aard van de organisatie en heeft affiniteit met community
arts
Weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op operationeel beleid
Heeft kennis en visie op diversiteit en inclusie en een netwerk van makers en organisaties met
diverse achtergronden
Is kundig op het gebied van cultureel ondernemerschap, en kan vanuit dat oogpunt door te
adviseren bijdragen aan een gezonde financieringsmix
Draagt bij aan de diversiteit van het bestuur

Profiel voorzitter
Naast de algemene functie-eisen gelden voor de voorzitter de volgende specifieke eisen:
• Heeft ervaring in het besturen van een maatschappelijke en/of culturele organisatie
• Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te
bevorderen.
• Is in staat een heldere en leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming
• Heeft een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en politiek
Utrecht.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Leden worden benoemd voor een termijn
van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn.
Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken. Bestuursleden hebben affiniteit
met community art. In de samenstelling van het bestuur streven we naar een balans tussen
geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging
van expertises.
Elk bestuurslid heeft voldoende tijd ter beschikking om - naast de vergaderingen - de zakelijk en
artistiek leider met raad en daad bij te staan. Het gaat hierbij om circa 4 uur per maand. Ook is elk
bestuurslid in staat en bereid om het eigen
netwerk in te zetten voor Stut.
Informatie
• Meer informatie over Stut Theater: www.stut.nl.
• Vragen? Stel ze aan Mariska Minnen, zakelijk leider: mariska@stut.nl of 06 21 35 76 80.
• Reageren voor 1 december 2022.
• Deel deze vacature vooral in je netwerk

