VACATURE

K OOR NET WERK N E D E R L A N D
zoekt per 1 april 2017 vijf nieuwe bestuursleden

Voor het bestuur van Koornetwerk Nederland, dat uit 7 onbezoldigde leden bestaat, worden nog 5
leden gezocht. Koornetwerk Nederland hecht waarde aan diversiteit bij de samenstelling van het
bestuur. Er wordt gezocht naar een brede vertegenwoordiging van kennis en vaardigheden;
geïnteresseerden kunnen uit de korenwereld zelf komen maar ook van daarbuiten.
Voor alle bestuurders zijn standaard vaardigheden als visie, grote lijnen en details in het vizier,
geduld, creativiteit en respect voor anderen en andere denkbeelden natuurlijk onontbeerlijk. Met
name in de ontwikkelfase van Koornetwerk Nederland is het van belang dat de bestuurders kunnen
binden, verbinden, kwaliteit verbeteren, vernieuwen en doorpakken.

VOORZITTER m/v
Kennisgebied: Bestuurskunde.
De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging. Hij/zij geeft gezicht aan de koorzang in Nederland
en vertegenwoordigt de vereniging in externe contacten en naar de media. Daarnaast zit hij/zij de
bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen voor en coördineert het bestuursbeleid.
Gezocht wordt naar een persoon met enige bekendheid in de publieke sfeer en/of de muziekwereld.
PENNINGMEESTER m/v
Kennisgebied: Bedrijfskunde/Financiële administratie.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging en de goede
organisatie van de bedrijfsvoering. Hij/zij is de spreekbuis van de vereniging in de overleggen met
lidorganisaties en met externe partners over financiële zaken, zoals lidmaatschapsgelden,
sponsoring, subsidiëring, buma-afdrachten, etc.
BESTUURSLID PUBLIC AFFAIRS m/v
Kennisgebied: Bestuurskunde.
Het bestuurslid Public Affairs draagt zorg voor een goede positionering van de vereniging in het
publieke domein. Dit betreft ook onderhoud van contacten met de lidorganisaties, relevante externe
organisaties en politieke organen.
BESTUURSLID COMMUNICATIE m/v
Kennisgebied: Communicatie en Marketing.
Het bestuurslid communicatie richt zich op de markt waar koorzang een positie heeft.
Aandachtsgebieden zijn algemene marketing van de vereniging en het verwerven van externe
financiële middelen (in samenspraak met de penningmeester). Het bestuurslid Communicatie is ook
verantwoordelijk voor gesproken en geschreven externe communicatie.
BESTUURSLID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING m/v
Kennisgebied: Educatie, muziekonderwijs.
Het bestuurslid deskundigheidsbevordering richt zich op de bevordering van de kwaliteit van de
koorzang. Focuspunt is hierbij het organiseren van opleidingstrajecten en workshops, door de
vereniging zelf dan wel door de aangesloten lidorganisaties. Wanneer hiervoor werkgroepen worden
opgericht neemt het bestuurslid daarin zitting, of is er anderszins bij betrokken.

VACATURE

Meer informatie
De vergaderingen vinden plaats in Utrecht. De tijdsbelasting wordt geschat op 2 dagen/maand.
Meer inhoudelijke informatie over de vacatures is op te vragen bij Jesje Schalm, kwartiermaker
Koornetwerk Nederland, tevens lid van de vertrouwenscommissie.
T 06 22 37 36 43 | E info@koornetwerk.nl
Kandidaatstelling
Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief en CV via e-mail moeten uiterlijk 10 maart ontvangen
zijn door de Vertrouwenscommisie Bestuursvoordracht en kunnen gezonden worden aan
info@koornetwerk.nl o.v.v. ‘sollicitatie bestuur Koornetwerk Nederland’.

Koornetwerk Nederland
Koornetwerk Nederland is een landelijke vereniging van korenorganisaties met een overwegend
beleidsvormend bestuur. De vereniging stelt zich ten doel om de ontwikkeling en promotie van
koorzang in Nederland te ondersteunen, mee vorm te geven en uit te dragen op landelijk en
internationaal niveau. Koornetwerk Nederland is de nieuwe naam en wordt de opvolger van de VNK
(Vereniging van Korenorganisaties Nederland). Het bestuur geeft leiding aan een nieuwe, krachtige
en slagvaardige organisatie van korenbonden én van andere (landelijk opererende) organisaties die
zich met koorzang bezig houden. Het zet aan tot een nieuwe beeldbepaling over en positionering
van koorzang in Nederland.
www.koornetwerk.nl

