Jan Kruis
Zoekt:
VOorzitTeR
Jan Kruis Museum is een vrolijk museum in het museumdorp Orvelte. U vind er een presentatie van unieke werken van tekenaar en schilder Jan Kruis,
vooral bekend van de strip Jan, Jans en de Kinderen. In haar 3-jarig bestaan heeft het museum een vaste plek verworven in het aanbod aan
bezoekers van Orvelte en vele 'fans' naar Orvelte weten te trekken.
In de toekomst kan in het museum het werk van Jan Kruis op een meer actieve en levendige wijze worden gepresenteerd en kunnen op basis van dat
werk actuele thema's en educatieve activiteiten aangeboden worden. Daarbij zal meer gebruik gemaakt worden van digitale en andere technische
mogelijkheden.
De initiatiefnemers tot het museum zoeken naar invulling van nieuwe bestuurstaken en enkele werkgroepen die gezamenlijk zorgdragen voor het
voortbestaan en het 'in beweging' houden van het museum.
Het bestuur
is eindverantwoordelijk en bepaalt het beleid,
schept de voorwaarden voor de uitvoering en houdt daarop controle en stuurt zo nodig bij,
delegeert, zoveel mogelijk, uitvoerende taken naar werkgroepen en externe deskundigen
en
maakt gebruik van de input van de uitvoerders bij het formuleren van beleid en het
maken van plannen.
Voor ons bestuur zoeken wij een

Voorzitter

Taken
De belangrijkste taken van de voorzitter zijn, zorgdragen voor het formuleren en
controleren van het beleid en de bij behorende begroting en voor de externe
communicatie ( contact met stakeholders, PR)
Kwaliteiten
Kan helder formuleren en wensen en ideeën van anderen vertalen in
beleid/plannen
Kan anderen motiveren en aansturen
Wil voor het museum netwerken en het gezicht van het museum zijn
Ondernemend en creatief
Ervaring als bestuurder en/of in de culturele sector is een pré
Wat hebben we te bieden
Een boeiende en uitdagende klus
Een enthousiaste groep vrijwilligers
Een aantal deskundigen op diverse terreinen die willen meedenken/adviseren
Een vrijwilligersvergoeding, in overleg
Een prachtig museum met potentie

Aanmelden of meer informatie?
info@jankruismuseum.nl
en wij nemen contact met u op.

Melkwegje 5 Orvelte

DOE OOK
MEE!

