Gezocht: penningmeester met liefde voor de kunst
Wil je actief bijdragen aan een Groningen waar kunst toegankelijk is voor iedereen? Heb je gedegen financiële
kennis en ervaring in het besturen van een maatschappelijke organisatie? Ben jij een teamspeler die
onafhankelijk en kritisch kan spiegelen? Dan is dit een mooie kans!
De Kunstraad Groningen is namelijk op zoek naar een penningmeester.
De Kunstraad Groningen is een zelfstandige stichting die diverse budgetten beheert op het gebied van de
kunsten. Dit doet zij voor zowel de gemeente Groningen als de provincie Groningen, hetgeen uniek is in
Nederland.
Naast het verlenen van subsidies geeft de Kunstraad ook adviezen; zowel bij het indienen van een aanvraag als
tijdens de totstandkoming van een kunstproject.
Wat is jouw rol?
Samen met de andere bestuursleden houd jij je bezig met het ontwikkelen en onderhouden van onze visie, missie
en strategisch beleid. Hierbij richt jij je in het bijzonder op het financiële beleid binnen onze stichting. De taken
bestaan met name uit het bewaken en controleren van de inkomsten en uitgaven, het opstellen van de
begrotingen, jaarverslagen en het overleg met de accountant. Daarnaast neemt je deel aan de
bestuursvergaderingen. Deze zijn 6 tot 8 keer per jaar, veelal op een avond.
De Kunstraad is op zoek naar een penningmeester met het volgende profiel.

Degelijke financiële achtergrond;

Kennis van c.q. affiniteit met de culturele sector;

Ervaring met het besturen van dan wel het toezicht houden op maatschappelijke organisaties;

Ervaring met advies- en organisatieprocessen;

Geen betrokkenheid met culturele organisaties waarover de stichting adviseert;

Teamspeler die tevens in staat is om onafhankelijk en kritisch te reflecteren;

Bij voorkeur woonachtig in Noord-Nederland.
Reacties (CV met korte motivatie) kunnen tot en met 15 juni 2022 per mail gestuurd worden naar
Kunstraad Groningen, t.a.v. mevrouw A. van der Meulen, antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.
Meer informatie over de Kunstraad Groningen en de volledige vacaturetekst vind je op
www.kunstraadgroningen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Johan
Kolsteeg, vice voorzitter van de raad, via johan.kolsteeg@xs4all.nl of telefoon 06 5186 2015.

