NL Doet:

Vacature Voorzitter Stichting KIVI
Kunst Is Voor Iedereen

Functie
Werktijd
Onkostenvergoeding
Datum van vacature
Sectoren
Doelgroep

:
:
:
:
:
:

Voorzitter, actieve man of vrouw
Gemiddeld 2 uren per week
Nee
Per direct
Kunst & Cultuur, Zorg & Welzijn
Mensen met een handicap (jeugd, volwassenen en senioren)

Activiteiten van Stichting KIVI
Stichting KIVI legt zich toe op 'inclusie', dat is de passieve en vooral actieve kunst- en
cultuurparticipatie voor mensen met een handicap of beperking in de regio Tilburg en
Midden-Brabant.
Taakomschrijving voorzitter
 Leiden van de bestuursvergaderingen.
 Richting en sturing geven aan de stichting, woordvoerder en 'boegbeeld' zijn.
 Zorgdragen voor heldere besluitvorming.
 De voortgang van activiteiten bewaken, controleren en prioriteiten stellen.
 Samenwerking zoeken met partijen met een soortgelijke doelstelling en/of doelgroep.
Functie-eisen voorzitter
Affiniteit met Kunst & Cultuur en werkzaam in - of goed bekend met - Zorg & Welzijn.
Een teamspeler met organisatietalent, initiatiefrijk, representatief en enthousiast.
Wat heeft de organisatie te bieden
KIVI is opgericht in 2011 met als doel zich te ontwikkelen tot een verbindpunt van kunst- en
cultuurprofessionals die mensen en groepen met een zorgvraag willen laten deelnemen aan
creatieve workshops, cultuurbeleving en manifestaties.
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Wat maakt deze functie de moeite waard
Mensen met een handicap uit hun maatschappelijk isolement halen en hen het plezier
bieden zich individueel of in een groep te ontwikkelen door middel van kunstbeoefening en
-beleving.
Taken
 Per kwartaal een bestuursvergadering voorzitten (viermaal per jaar).
 Tweemaal per jaar een relatiebijeenkomst (Eat & Greet).
 Contacten onderhouden, zoals besprekingen, e-mailberichten en telefoongesprekken.
 Representatie bij, en extern overleg met de voor de stichting relevante partijen.
 Incidenteel workshops en evenementen bezoeken.
Aannameprocedure
Een informeel gesprek met enkele bestuursleden en de coördinator van de stichting.
Voor meer informatie: www.kunstisvooriedereen.nl.
E-mail: info@kunstisvooriedereen.nl.
Telefoon: 013-5440811.
Bezoek- en postadres
Verzamelpand De Verdieping
Sint Annastraat 20, 5025KB Tilburg.
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