Theater De Steeg zoekt
een bestuurslid
Wie wij zijn:
Met een team van ervaren, bevlogen en talentvolle theatermakers maakt De Steeg jaarlijks diverse
theatervoorstellingen voor jongeren vanaf 11 jaar. Het zijn voorstellingen waarmee we een discussie
op gang brengen en jongeren uitdagen om eens met een andere blik naar de wereld om hen heen te
kijken. Theater is daarvoor een prachtig medium, omdat het zo direct is, zo dicht-op-de-huid. Theater
kan kwesties invoelbaar maken en zorgen voor emotionele betrokkenheid. Of zoals een docent het
zo mooi verwoordde: “Wat jullie in één theatervoorstelling voor elkaar krijgen, daar doe ik minstens
10 lessen over.”
Bijzonder aan De Steeg is dat we werken met een combinatie van ervaren theatermakers en jonge
acteurs (17-23 jaar). Zij staan niet alleen op het toneel, maar spelen ook een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de voorstellingen. We maken gebruik van hun ervaringen en observaties, waardoor
onze voorstellingen heel herkenbaar zijn voor de jongeren in het publiek: “Ik wist dat het acteurs
waren, maar eigenlijk was het mijn eigen verhaal dat ik zag.” Precies!
Wij spelen onze voorstellingen op en voor scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO. We
bereiken zo een heel brede doelgroep en ook die jongeren die van huis uit niet in aanraking komen
met theater. Bij onze voorstellingen ontwikkelen we educatief materiaal en bieden we workshops
aan.
Per jaar spelen we ongeveer 275 voorstellingen voor ruim 16.000 jongeren.
De Steeg kent een tweekoppige directie, bestaande uit een artistiek leider (Karin Noeken, 0.4 fte) en
een zakelijk leider (Wendy Holtkamp, 0.6 fte). Daarnaast zijn er een medewerker verkoop (Henk
Siekman, 0.6 fte), een medewerker educatie (Ellis Hendriksen, 0.4 fte) en een medewerker
administratie (Alfons Dekker, 0,4 vrijwilliger). Alle overige functies (acteurs, technici, regisseurs,
vormgevers, etc.) worden ingevuld door ZZP-ers (19 in 2017) en stagiaires (30 in 2017).
Zie ook onze website www.desteeg.info en ons online jaarverslag www.desteeg.magzmaker.com.

Wat we zoeken:
Voor ons stichtingsbestuur zijn wij op zoek naar een bestuurslid. We zoeken:
•
•
•
•
•

Iemand die de directie wil inspireren bij de uitvoer van haar taken en daarbij zijn/haar
ervaring en netwerk in kan zetten.
Iemand met bedrijfskundig inzicht.
Iemand met ervaring en een netwerk in het onderwijs en/of (cultuur)educatie.
Iemand die affiniteit heeft met jongeren en theater.
Iemand die het leuk vindt mee te denken over de toekomst, een visie te ontwikkelen en
creatieve oplossingen te bedenken om nog meer jongeren kennis te laten maken met
theater en actuele onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Praktisch:
Besturen is een serieuze zaak en wij houden ons daarbij uiteraard aan de Governance Code Cultuur.
Wij vinden het ook belangrijk dat er ruimte is voor creativiteit, voor relativering en een vleugje
humor.
Het bestuur van De Steeg wordt op dit moment gevormd door:
•
•
•

Jojo Bottema, voorzitter
Willem de Kok, penningmeester
Lysbeth Post, algemeen lid

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar met de directie van De Steeg.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden voor de stichting. Wel waardering,
dank en voldoening.

Reageren:
Voel je je aangesproken door deze vacature? Vind je het leuk om met ons mee te denken over
(educatief) jongerentheater? Kan je ons verder helpen met je ideeën, ervaring en netwerk? Stuur dan
een mail met motivatie en CV naar wendyholtkamp@desteeg.info.
Sluitingsdatum: 18 mei 2018.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Wendy Holtkamp, zakelijk leider van De Steeg:
wendyholtkamp@desteeg.info of 050-5791434.

