Wij – het bestuur van Stichting Poppodium Baroeg - zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat
voor de functie van
Algemeen bestuurslid
Wie zijn wij?
Poppodium Baroeg bestaat in 2021 al 40 jaar en is daarmee het oudste poppodium van Rotterdam.
Baroeg kenmerkt zich door het aanbod van vernieuwende en talentvolle bands binnen de hardere en
alternatieve muziekgenres, zoals (hard)rock, metal, gothic, hardcore, punk, psychobilly, electro en
industrial.
Het bestuur van Stichting Poppodium Baroeg bestaat uit ten minste vijf onbezoldigde leden, een
directie en staf van vier bezoldigde leden en een team van ruim 70 vrijwillige medewerkers.
Het statutaire doel van de stichting Poppodium Baroeg is 'het ontplooien van culturele activiteiten
waaronder met name begrepen het organiseren van concerten en dansavonden'.
Vanaf 2011 is het Bestuursmodel, zoals de Code Cultural Governance aangeeft, van kracht. Bestuur
en directie hebben hiervoor een bestuurs- en directiereglement vastgesteld en passen deze toe.
Belangrijke uitdaging voor Baroeg is de upgrade van het pand waar de gemeente een budget voor
heeft gereserveerd. Dit is nodig omdat het huidige gebouw verouderd is en biedt naar de toekomst
toe een scala aan interessante mogelijkheden.
Bestuursleden:
 hebben bij voorkeur affiniteit met muziek en cultuur;
 weten ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en
kritisch te opereren;
 beschikken bij voorkeur over enige bestuurlijke ervaring met een soortgelijke stichting
 hebben geen tegenstrijdig belang op het moment van benoeming en
 hebben voldoende tijd beschikbaar voor een behoorlijke uitvoering van de bestuurstaken.
Als algemeen bestuurslid:
 denk je mee over alle zaken die spelen bij het besturen van Baroeg (denk aan het
vierjaarlijkse cultuurplan, de jaarlijkse Planning & Control-cyclus, tactische en strategische
beleidskeuzes, financiële afwegingen, te ondernemen projecten etc);
 heb je bij voorkeur kennis en affiniteit met horeca en
 heb je bij voorkeur kennis en affiniteit met marketing.
Bestuursvergaderingen vinden eens in de zes weken plaats; de functie van algemeen bestuurslid kent
een gemiddelde tijdsbesteding van ca. 4-8 uur per maand.
Interesse?
Het bestuur van Baroeg nodigt kandidaten uit te reageren door te mailen naar bestuur@baroeg.nl.
De sluitingsdatum voor de procedure is 1 maart 2021.

