Vacature bestuurslid
Stichting Vrienden van het Drents Museum

Wil jij je inzetten voor een van de grootste vriendenverenigingen van Nederland
en daarmee het Drents Museum actief ondersteunen? De stichting Vrienden van
het Drents Museum is op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid met een
brede culturele interesse.
De stichting bestond in 2020 65 jaar en is met ruim 2.200 Vrienden een grote en
levendige vriendenvereniging. We hebben de ogen op de toekomst gericht en streven er
naar een vereniging te zijn die zowel jong als oud inspireert, waar je elkaar kunt
ontmoeten, kennis kan vergaren en waar je de voorliefde voor kunst en cultuur met
elkaar kan delen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven leden. De werkzaamheden van het bestuur
zijn onder meer: vijf keer per jaar vergaderen, het beslissen over de (mede)financiering
van aankopen, aanwezig zijn bij speciale Vriendenbijeenkomsten, het onderhouden van
contact met de Vrienden en het werven van nieuwe Vrienden.
Het Drents Museum is van en voor iedereen. Om dat te onderstrepen streven wij naar
meer diversiteit in het bestuur. Wat telt is de gedeelde interesse voor kunst en cultuur en
de wens om een actieve bijdrage te leveren. Als nieuw bestuurslid ben je enthousiast en
heb je ideeën om andere en jongere doelgroepen aan te spreken.
In dat kader zijn we als Vrienden o.a. bezig met de opzet van de ‘Young Culture Club
Drents Museum’.
Leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van 4 jaar en kunnen één keer
herbenoemd worden voor nog een periode van 4 jaar. Lidmaatschap van de Stichting
Vrienden van het Drents Museum is een vereiste om aan het bestuur deel te kunnen
nemen. Mocht je nog geen Vriend zijn en interesse hebben in bovenstaande vacature,
schrijf je dan gauw in.
Heeft de vacature je interesse gewekt, stuur dan je gegevens en een beknopt CV voor
15 augustus 2021 naar de secretaris. Ook voor nadere informatie kun je contact
opnemen met de secretaris.
Het bestuur zal uit de belangstellenden een voorselectie maken van kandidaten die
worden uitgenodigd voor een gesprek. Op basis daarvan zal het bestuur een voorstel
doen aan de aanwezige Vrienden tijdens de jaarvergadering om de benoeming te
bekrachtigen.
Secretaris:
Floortje de Lange-Hollema
f.hollema@vriendendrentsmuseum.nl
0592 313657
Gymnasiumstraat 3
9401 HB Assen

