
Over de Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar
Het Schaffelaartheater wordt geëxploiteerd door Schaffelaar Theater BV, waarvan de aandelen het 
eigendom zijn van de Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar. Het bestuur van deze Stichting 
functioneert als Raad van Toezicht van Schaffelaar Theater BV.  Zij stelt de directeur aan, houdt toezicht 
op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Eén van de huidige bestuursleden 
treedt dit jaar af vanwege het einde van zijn zittingstermijn. 

Schaffelaartheater
Het Schaffelaartheater heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in het 
cultureel domein van Barneveld, maar is tegelijk een commerciële organisatie met potentie tot groei en 
ontwikkeling in de volle breedte. Om deze ambities als bestuur optimaal te ondersteunen, bevorderen 
en monitoren, is het bestuur op zoek naar twee nieuwe leden:

Profiel bestuursleden

 Bestuurslid met brede deskundigheid op financieel en bedrijfseconomisch gebied:
  - Opleiding en ervaring in een functie als business controller; 
                            HEAD of vergelijkbaar;
   - Ervaring in bedrijfsvoering en risicobeheersing in hoger management of bestuurlijke  
     functies; 
  - Kennis van, en ervaring met, subsidierelaties en fondsenwerving. 

 Bestuurslid met ervaring als ondernemer in de culturele sector:
  - Ervaring in hoger management of directiefuncties als (zelfstandig) 
                 ondernemer;
  - Kennis van de cultuursector en de theaterwereld;
  - Ervaring in complexe samenwerkingsrelaties in het (semi-) publieke domein.

Naast deze specifiek deskundige inbreng, wordt van de leden van het bestuur verwacht:
- Het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren met oog voor de verantwoordelijkheden  
   van het bestuur (raad van toezicht) en de directie;
- Ervaring met, en sensitiviteit voor, besturing in een maatschappelijk en politiek veelzijdig klimaat;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke houding;
- Sparringpartner voor de directie;
- Voldoende tijd en energie;
- Bereidheid eigen netwerk in te zetten voor bevordering van activiteiten van het theater.

De maximale zittingstermijn van bestuursleden is 2 x 4 jaar. Het bestuur vergadert 4-6 keer per jaar in 
de avonduren. Het bestuur ontvangt een bescheiden vergoeding voor haar werkzaamheden. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Eunice van Zomeren, voorzitter van het 
bestuur via e.vanzomeren@schaffelaartheater.nl. 

Leden van Bestuur 
St. Houdstermaatschappij Schaffelaar zoekt:


