VACATURE
Twee leden Raad van Toezicht
per 1 juni 2019
De Gruitpoort is het Cultuurcentrum voor Doetinchem en de Achterhoek.
Onze missie is een Creatieve Broedplaats te zijn.
Vanuit cultureel ondernemerschap werken wij daar aan in 4 programma’s:
- Presentatie: Filmhuis, Theater, Debat, Evenementen
- Educatie: Cultuureducatie op scholen, kunst- en taalcursussen,
creatieve taalondersteuning statushouders
- Participatie Jongeren: Stedelijk jongerencentrum, (ambulant)
jongerenwerk,
- Participatie Ouderen: Programma Lang Leve Kunst en Naoberschap
De Gruitpoort heeft een regionale functie, zowel voor haar rechtstreekse publiek als door de regierol in regionale
projecten als het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek.

Productoverzicht Gruitpoort en Strategisch Dashboard Gruitpoort
De Gruitpoort is een stichting met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.
Naast een programmaleiding en een facilitair team van 18 fte draait de Gruitpoort op meer dan 140 vaste
vrijwilligers. Uit een pool van zo’n 60 kunstenaars worden docenten en projectmedewerkers op freelancebasis
aangetrokken.
De Gruitpoort is lid van de brancheorganisatie Cultuurconnectie en hanteert de CAO KE. De Gruitpoort is in
2011 integraal gecertificeerd door het Keurmerkinstituut.
Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar nieuwe mogelijkheden voor het culturele veld in de Achterhoek
door samenwerking met Schouwburg Amphion en Muziekschool Oost-Gelderland.
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4 leden. De raad vergadert gemiddeld 7 x per jaar op dinsdagen
van 18.30 tot 21.00 uur (met om 18.00 uur een gezamenlijke maaltijd).
De RvT zoekt naar twee nieuwe leden met een inspirerende visie op kunst en cultuur, jeugd- en ouderenzorg
en ondernemerschap.
Profiel algemeen:
 Heeft affiniteit met de doelgroep en bij voorkeur kennis van de ontwikkelingen in de culturele sector.
 Kan breed meedenken over organisatieontwikkelingen en innovatie.
Profiel portefeuillehouder financiën:
 Kennis en ervaring om beleidsmatige aspecten en maatregelen ten aanzien van financiële sturing goed
te kunnen beoordelen;
 Kennis van, inzicht in en ervaring met vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de
continuïteit van een onderneming, alsmede risicobeheersing in brede zin;
 Is in staat als gesprekspartner van financiële adviseurs en de externe accountant op te treden.
Het lidmaatschap van de RvT van de Gruitpoort is onbezoldigd.
Voor meer informatie over de RvT kunt u contact opnemen met de voorzitter: Vincent Maas
(vincentmaas@me.com)
Hebt u belangstelling? Stuur dan uiterlijk 15 mei 2019 uw motivatie en CV naar de bestuurder: Ester van de
Haar (e.vdhaar@gruitpoort.nl).
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