
Stichting Stem is per 1 september 2018 op zoek naar een: Voorzitter 

 

De stichting 

Onze stichting heeft als doel geld bijeen te brengen voor diverse initiatieven op het gebied van muziek, 

zang en overige algemene doelen. Om geld bijeen te halen beheert zij in Middelstum de inbrengwinkel 

Koor€Rinkel. Deze winkel wordt gerund door vrijwilligers van de stichting. 

Stichting Stem initieerde naast de inbrengwinkel in 2005 ook een Vocaal Ensemble wat sinds 2008 onder 

de naam Curiosa optredens verzorgt. Twee maal per jaar organiseert Curiosa een benefietconcert, waarbij 

een goed doel centraal staat. 

Het bestuur is op zoek naar een voorzitter, die samen met het bestuur en de vrijwilligers verder wil 

werken aan de ambities en de toekomst van de stichting. 

De functie 

De taken van de voorzitter bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

- Je weet diverse belangen binnen de stichting en het bestuur te vertegenwoordigen en treedt zodanig 

naar buiten.  

- Je vertegenwoordigt de stichting actief, zowel intern als extern.  

- Je bent voorzitter tijdens de bestuurs- en medewerkersvergaderingen.  

- Je coördineert bestuurstaken en je delegeert op een stimulerende wijze.  

- Je zorgt voor een goede samenwerking binnen de stichting.  

- Je bepaalt samen met andere bestuurders het beleid van de stichting. 

Jouw profiel 

- Je beschikt over bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring. 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

- Je hebt een positieve houding en kan mensen en partijen aan elkaar binden. 

- Je bent besluitvaardig, doortastend en kan delegeren. 

- Je beschikt over inlevingsvermogen. 

- Je hebt overzicht op het reilen en zeilen van de totale stichting. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie in een enthousiaste organisatie. De werkzaamheden worden op 

vrijwillige basis verricht. Eventuele onkosten die worden gemaakt kunnen in overleg gedeclareerd worden 

bij de stichting. 

Meer informatie 

Voor meer informatie en over de functie kun je terecht bij Alexander Zuidhof, interim-voorzitter, telefoon 

06-51403794 of mailen naar koorrinkel@gmail.com. 

Bron: Stichting Stem (12 juli 2018) 
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