Stichting Muziektheater NIET REmmen, de naam laat het al weten, is op muzikaal gebied actief.
Onder deze Stichting kunnen verschillende projecten (zoals de succesvolle musical HUTSPOT welke
in oktober 2019 in het Atlas te zien was) hangen.
Dit jaar zal er in april een nieuwe musical van start gaan en hopen we deze in april 2021 weer in het
Atlas te laten zien.
Voor deze Stichting zoeken we enkele bestuursleden waaronder een:
Voorzitter
 er wordt van je verwacht dat je kennis hebt van de organisatie en de functie van de
vergadergroep daarin, zoals bijvoorbeeld:
 organiseren van vergaderingen
 structureren van het overleg
 net als overigens elke deelnemer goed zijn voorbereid
 zich oriënteren op de positie en de taken van de vergadergroep
en op zijn eigen positie en taken
Penningmeester
 deze is verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven en beschikt over een
goed financieel inzicht.
 bekend met software voor en boekhoudprogramma.
 verantwoordelijk voor het financiële deel van de organisatie
 gericht zijn op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten
bijvoorbeeld:
 de facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
 het beheren van de rekening en de kas van een organisatie
 de crediteuren– en debiteurenadministratie
 het maken van begrotingen
 het tekenen van betaalopdrachten
 overige financiële besluiten en werkzaamheden
PR-functionaris
 je hebt als taak het in een goed daglicht stellen van de organisatie, hiervoor zet je
verschillende kanalen en middelen in
 relaties onderhouden met media
 woordvoering namens de organisatie
 aandacht voor de organisatie genereren in de media, op blog en op social media
 opstellen en verspreiden van persberichten
 pr-materiaal bedenken en ontwikkelen, zoals folders en reclames
 de buitenwereld informeren over waar organisatie mee bezig is
 ontwikkelen van pr-plannen
 bijhouden van ontwikkelingen in het nieuws en hierop inhaken
Voor alle functies is de vergaderfrequentie: 1 keer per maand en affiniteit met cultuur heeft onze
voorkeur.
Spreekt 1 van bovengenoemde functies jou aan? Laat het ons weten via secretaris@nietremmen.nl.

