
 

 

 

Stichting ALive! staat voor het creëren van verbinding tussen culturen, leeftijden en bevolkingsgroepen 

middels muziek. Naast het invulling geven aan het motto; “van samenleven naar samen beleven”, wil 

Stichting ALive! een baken zijn voor jong creatief muzikaal talent en bruggen bouwen tussen burgers, 

bedrijven, scholen en innovatieve musici. Dit doen we o.a. door het organiseren van Klassiek aan de Grift, 

Nachtgeluiden en TOON! Veenendaal en het beheren/faciliteren van de Vlow0318 pop - en 

cultuuractiviteiten. 

Na vier mooie jaren vertrekt de huidige voorzitter en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe: 

Voorzitter m/v 

Het betreft een onbezoldigde functie, die ongeveer een dagdeel per week in beslag neemt. De voorzitter 

geeft leiding aan de stichting en aan het bestuur. Het bestuur van Stichting ALive! zal na het aantreden van 

de nieuwe voorzitter bestaan uit 5 personen. 

Uitgebreide taakomschrijving: 

 Zorgen voor een gemotiveerd en doelgericht bestuur 

 Organiseren van vergaderingen en het structureren van het overleg 

 Bewaken van processen, procedures (regelgeving) en de uitvoering van taken van het bestuur 

 Vertegenwoordigen van het bestuur zowel juridisch als sociaal 

 De huidig gevaren koers erkennen en deze mede verder uitbouwen 

 Het toetsen en vaststellen van beleid in bestuursvergaderingen 

 Het voeren van periodiek overleg met de artistiek leider over de initiatieven 

 Het voeren van overleg met de projectleider en partners van poppodium Vlow0318 

 Helpen met het werven van gelden via subsidiefondsen en sponsoren  

 Bijdragen aan het goede imago en naamsbekendheid 

 

Vereisten: 

 Affiniteit met onze doelstellingen, doelgroepen, muziek, kunst en cultuur 

 Bestuurlijke ervaring  

 Het hebben van een goed bestuurlijk en lokaal netwerk in Veenendaal en regio 

 Leidinggevende skills en goede communicatieve vaardigheden 

 Acquisitie talent voor het opzetten van “community arts” evenementen en festivals. 

 

Wat biedt Stichting ALive! Een enthousiast gedreven bestuur met een ‘feel good’ mentaliteit. Toegang tot 

diverse optredens en voorstellingen.  

Enthousiaste kandidaten kunnen hun sollicitatie (voorzien van CV) richten aan info@stichtingalive.nl 

http://www.stichtingalive.nl/
http://klassiekaandegrift.nl/
http://www.toon-veenendaal.nl/
http://vlow0318.nl/
mailto:info@stichtingalive.nl

