Vanwege het aanstaande vertrek van één van de bestuursleden is Stichting Poppodium
Baroeg op zoek naar een
Bestuurslid met gevoel voor
en kennis van politieke verhoudingen
Poppodium Baroeg is een stichting met een bestuur bestaande uit vijf onbezoldigde
leden, een staf van vier bezoldigde leden en een team van ruim 80 vrijwillig
medewerkers. Vanaf 2011 is het Bestuursmodel zoals de Code Cultural Governance
aangeeft, van kracht.
Het bestuur en directie hebben hiervoor reglementen ontwikkeld en passen deze toe. Het
statutaire doel van de stichting Poppodium Baroeg is 'het ontplooien van culturele
activiteiten waaronder met name begrepen het organiseren van concerten en
dansavonden'. Baroeg richt zich hierbij vooral op de hardere alternatieve muziekgenres.
Uit het bestuursreglement van Baroeg komen onderstaande wensen ten aanzien van
bestuursleden. Baroeg heeft geen specifieke wensen als het gaat om leeftijd, geslacht of
woonplaats voor zover dit het bijwonen van bestuursvergaderingen niet in de weg staat.
Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld één keer per 6 weken plaats.
Alle leden:
•

hebben affiniteit met de inhoudelijke kant van de instelling (hart voor de zaak).

•

vervullen verantwoord de krachtens de wet, de Code Cultural Governance, overige
regelgeving en gedragscodes aan het bestuur toegekende taken;

•

zijn in staat de strategie en het beleid van de stichting en de daaruit
voortvloeiende resultatenontwikkeling voor te bereiden en uit te voeren, alsmede
om de doelstellingen van de stichting te realiseren.

•

zijn in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie
onafhankelijk en kritisch te opereren;

•

zijn bereid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting;

•

zijn bereid in te stemmen met het Bestuursreglement;

•

hebben geen tegenstrijdig belang op het moment van benoeming;



Hebben voldoende tijd beschikbaar voor een behoorlijke uitvoering van de
bestuurstaken.

Dit bestuurslid




heeft gevoel voor en kennis van politieke verhoudingen in een snel veranderende
maatschappij
is op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.
heeft een groot netwerk in het politieke en culturele werkveld van Rotterdam.

Het bestuur nodigt kandidaten uit te reageren door te mailen naar Carla van Bokhoven
(bestuursvoorzitter) via bestuur@baroeg.nl. De sluitingsdatum voor de procedure is 31
augustus 2015.

