
Theater de Hofnar in Valkenswaard zoekt een nieuw lid van het bestuur.

Theater de Hofnar is het leukste theater van Noord-Brabant. Naast een brede  
professionele programmering in alle genres fungeert De Hofnar met name als een  
belangrijk podium voor amateurverenigingen en overige initiatieven in Valkenswaard. 
Hiermee vervult het theater een belangrijke culturele functie voor Valkenswaard en de 
regio. Daarnaast legt Theater de Hofnar zich steeds meer toe op haar cultureel  
maatschappelijke taak in Valkenswaard, zijnde een laagdrempelige culturele huis-
kamer te zijn voor het dorp en omstreken. Met jaarlijks meer dan 70.000 bezoekers 
heeft Theater de Hofnar een jaaromzet van € 1,9 miljoen. Het team bestaat uit vijftien 
vaste medewerkers. Aangevuld met oproepkrachten, freelancers en vrijwilligers komt 
het totaal aantal medewerkers uit op ruim 80.

In verband met het vertrek van een lid van het bestuur, zijn we op zoek naar een nieuw 
lid met een achtergrond in het maatschappelijke domein. 

Als lid van het bestuur moet je:
  beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur bij een (non-)profit  

 organisatie, zo mogelijk met affiniteit voor de culturele sector
  kunnen besturen op hoofdlijnen en de balans houden tussen kritisch tegenspel en   

 constructief samenwerken
  kunnen beoordelen van strategische uitgangspunten en door kritische vragen de 

 organisatie een spiegel voor te houden
 in staat zijn om andere bestuursleden / disciplines professioneel uit te dagen maar 

 bovenal samen te werken in een constructieve en motiverende sfeer

VACATURE BESTUURSLID - THEATER DE HOFNAR



Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor:
  binnen het bestuur invulling geven aan de maatschappelijke deskundigheid;
  inbrengen van kennis en inzicht in maatschappelijke (belangen) organisaties en de andere 

 bestuurders alsmede de organisatie daarin gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren;
  doorontwikkeling van de Hofnar als inclusieve organisatie;
  bekend met de maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Valkenswaard en haar 

 omliggende regio

Het bestuur bestaat idealiter uit 5 personen met ieder een eigen expertise. Het bestuur 
vergadert op locatie gemiddeld vijf tot zes keer per jaar en houdt jaarlijks een zelfevaluatie. 
Daarnaast is het bestuur aanwezig bij representatieve aangelegenheden binnen Theater de 
Hofnar. Tevens heeft het bestuur tenminste eenmaal per jaar overleg met een 
personeelsvertegenwoordiging.

Het stichtingsbestuur werkt volgens de Code Cultural Governance en streeft naar diversiteit 
en inclusie in de samenstelling het bestuur. De benoeming is voor een periode van vier jaar 
met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar en is onbezoldigd.

De selectie zal plaatsvinden door het bestuur. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Kees Streng, voorzitter. Bel naar de kaartverkoopbalie voor zijn  
contactgegevens (040-2074010). Reacties kunnen naar: p.lherminez@hofnar.nl 

Theater de Hofnar
www.hofnar.nl


