Adviesraad gezocht voor theatergroep
Vacat urenummer: 14530
Organisat ie: T heat ergroep OverMalbruggen
Lijkt het je leuk om een sociaal- artistiek initiatief te steunen met jouw kennis over f inanciën? Wij,
T heatergroep OverMalbruggen, zijn op zoek naar gegadigden voor in onze adviesraad!

Werktijden

8 uur per maand

Uitgebreide taakomschrijving
Kom je onze t heat ergroep onderst eunen met jouw kennis en kunde? Kom in de adviesraad van
T heat ergroep OverMalbruggen! De adviesraad heeft een cont rolerende funct ie. Ze zijn onafhankelijk en
kunnen dus een eigen eerlijke mening vormen over onze plannen en doelst ellingen. De adviesraad zal de
project plannen (incl. begrot ingen), de verant woordingen naar subsidieverleners en de eindejaarafrekening
lezen en dan schrift elijk feedback geven. Daarnaast is de adviesraad een aant al keren per jaar aanwezig bij
een best uursvergadering om de feedback mondeling t oe t e licht en. Het gaat hierbij dus om de financiële
en zakelijke kant van de plannen, niet de art ist ieke koers. Je hoeft geen beroepsboekhouder t e zijn, maar
enige handigheid met cijfers is noodzakelijk.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
- Enige kennis en handigheid met cijfers
- Goed opbouwende feedback kunnen geven
- Kunst en cult uur een warm hart willen t oedragen

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Als t egenprest at ie krijg je naast heel veel dank een vrijkaart je voor al onze voorst elling!

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Kunst/Kultuur/Toneel/Radio

Activiteit

Financiën

Aantal vrijwilligers

1-5

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

1-5

Werkdagen

Vrijwilligersovereenkomst

onbekend

Dagdeel

Verzekering

WA

Reiskostenvergoeding

nee

Korte klus

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Via het maken van theatervoorstellingen voor en door wijkbewoners willen we, met Theatergroep OverMalbruggen (stichting
in oprichting), twee doelen bereiken: zowel meer sociale contacten tussen spelers als hun verhaal, door het verbeteren van
hun artistieke vaardigheden, voor het voetlicht brengen.

Wijk
Malburgen

Vacaturenummer
14530

Contactgegevens
T heat ergroep OverMalbruggen
Pimpernelst raat 15
6833CV Arnhem
www.overmalbruggen.nl
Freija Poll
06-11138303
info@overmalbruggen.nl

