
zoekt nieuwe bestuursleden

Theater Gajes is een gezelschap uit Deventer dat buiten theaterproducties ontwikkelt en
uitvoert. Met een aantal voorstellingen toert zij door binnen- en buitenland langs
verschillende festivals. Naast de reizende voorstellingen houdt Theater Gajes zich ook bezig
met het maken van buiten theatervoorstellingen die voor een specifieke locatie en/of festival
worden ontwikkeld. Het gezelschap ziet het als haar missie om theater te brengen op straat
om op die wijze duizenden mensen in contact te brengen met verbeelding en
maatschappelijk actuele vraagstukken.

Twee bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden. Alle afzonderlijke leden dragen bij aan het
geheel door hun specifieke expertise en netwerken in te brengen.

Het bestuur functioneert in principe als ‘bestuur op afstand’, waarbij de rol van het bestuur is
het goedkeuren en monitoren van de plannen. De zakelijke en artistieke leiding initieert en
voert uit. Het nieuwe bestuurslid:

● Heeft hart voor kunst en cultuur en brengt ervaring mee in besturing of leiding van
(culturele) organisaties.

● Heeft een relevant netwerk, zijnde cultuur, politiek of bestuur.
● Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en

heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
● Draagt bij aan de sfeer binnen het bestuur waar constructief en

samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.
● Is als mens flexibel, laagdrempelig en prettig in de omgang.

Theater Gajes volgt de aanbevelingen voor goed bestuur in de Culturele Sector.

Vanuit het streven naar (culturele) pluriformiteit kiezen we bij de aanstelling van nieuwe
leden voor het bestuur – bij gelijke geschiktheid – voor nieuwe leden die onderscheidend zijn
ten opzichte van de huidige bestuursleden.

Vergaderingen zijn circa 5 keer per jaar. Informeel contact is er regelmatig.

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis (onkosten worden
vergoed). Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaar. Er zijn
maximaal twee zittingstermijnen. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Voor meer informatie en reageren op de vacature kun je contact opnemen met de voorzitter,
Otto Berg (06 25082219 of ot.berg@planet.nl). De sluitingsdatum is 1 juni 2021.


