Het bestuur van Brabant Koor zoekt een

penningmeester
(onbezoldigd)

Brabant Koor: op het snijvlak van traditie en innovatie
Brabant Koor is een veelzijdig projectkoor op topniveau dat zich inzet voor het doorgeven van het
muzikaal cultureel erfgoed aan nieuwe generaties.
We voeren grote koorwerken uit – zowel a capella als in samenwerking met professionele
(symfonie)orkesten – en inspireren jong en oud met innovatieve projecten. We verzorgen
educatieprojecten op scholen en werken graag op avontuurlijke wijze samen met zangers en
(symfonie)orkesten uit het hele land en met onderwijsinstellingen, business partners en makers in
het culturele veld.
Sinds de oprichting in 1981 werkt Brabant Koor samen met philharmonie zuidnederland (vh. Het
Brabants Orkest) en andere vooraanstaande (symfonie)orkesten in binnen en buitenland. Een
groot aantal vermaarde gastdirigenten, waaronder Jaap van Zweden, Valery Gergiev en Hartmut
Haenchen, hebben Brabant Koor met groot succes gedirigeerd.
Het koor staat onder leiding van Louis Buskens, die de kenmerkende warme klank van Brabant
Koor koestert en steeds verder verfijnt.
Bij Brabant Koor zijn ca. 200 zangers uit heel Nederland aangesloten; geschoolde amateurzangers
(zowel beginnend als zeer ervaren) en professionele musici.
Brabant Koor levert eersteklas maatwerk en is het in staat flexibel te schakelen op de vraag van
samenwerkingspartners en opdrachtgevers.

Brabant Koor bestuur en penningmeester
Het bestuur van Brabant Koor is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en
twee bestuursleden. De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk
voor het financiële reilen en zeilen van de stichting.
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Bijzondere aandachtsgebieden voor de penningmeester zijn:
- voorbereiden van de financiële stukken in samenwerking met de zakelijk leider ter
behandeling en vaststelling in de bestuursvergaderingen;
- samen met de overige bestuursleden, de zakelijk en de artistiek leider verantwoordelijk
voor het formuleren van de financiële lange termijn doelstellingen in het
meerjarenbeleidsplan;
- het in samenwerking met de zakelijk leider opstellen van de jaarlijkse begroting op basis
van het door de zakelijk leider opgestelde jaarplan met bijbehorende projectbegrotingen
ter vaststelling in het bestuur;
- op basis van de jaarlijkse begroting actualiseren van de meerjarenbegroting van de
Stichting in samenwerking met de zakelijk leider en de financiële administratie;
- het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting in samenwerking met
de financiële administratie en wat het jaarverslag betreft met de zakelijk leider;
- het toezien op het financiële mandaat van de zakelijk leider aan de hand van de besluiten
dienaangaande van het bestuur;
- het voorleggen van niet uit de begroting blijkende financiële verplichtingen aan het
bestuur;
- het fungeren als vraagbaak voor de zakelijk leider op het terrein van de financiën.
Brabant Koor: Functieprofiel penningmeester
Brabant Koor zoekt een bekwame penningmeester - bij voorkeur met bestuurlijke ervaring - die
een goede verbinding kan leggen tussen de organisatorische en financiële beleidskaders.
Vertrouwd zijn met fondsenwerving wordt gezien als een pré.
Brabant Koor: wat we te bieden hebben
Wat we je bieden is eerst en vooral een gave en uitdagende taak in een dynamische organisatie
die ertoe doet in het culturele landschap. Vooral in Zuid Nederland, maar ook in de rest van
Nederland.
De organisatie van Brabant Koor bestaat voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers. Dat geldt ook
voor de bestuursleden. De onkosten die je ten behoeve van de functie maakt worden uiteraard
vergoed.

Interesse?
Heb je nog vragen over deze vacature, neem dan contact op met onze huidige penningmeester,
Frans Föllings (06 2292 0099). Wil je solliciteren, stuur dan vóór 14 maart 2020 een mail met je
motivatie en een actueel CV aan het bestuur van Brabant Koor: bestuur@BrabantKoor.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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