Bestuursleden gezocht
Theater De Vaillant bestaat bijna vier jaar en heeft flink aan de weg getimmerd.
In een unieke omgeving, een prachtig gebouw en met zeer beperkte middelen zet de organisatie
in op cultuur van en voor iedereen. Daarvoor heeft De Vaillant een onorthodoxe aanpak
ontwikkeld, waardoor het theater zich best omschrijft als ‘doe-het-zelf’ theater.
Haar opdracht om de cultuurparticipatie van de bewoners in haar werkgebied te bevorderen
neemt De Vaillant serieus. Het leverde in 2016 de nominatie op voor de Code Culturele
Diversiteitsprijs. Binnen Den Haag maar ook daarbuiten wordt De Vaillant omschreven als
voorbeeld stellend.
Theater De Vaillant staat aan het einde van 2016 in de startblokken voor de tweede
kunstenplanperiode. Na een periode van expertise opbouwen met een te klein budget, biedt de
komende kunstenplan periode nieuwe kansen.
Tegelijk wordt 2017 een spannend jaar waarin het theater drie maanden gedwongen sluit in
verband met grootschalige werkzaamheden aan het gebouw. De zichtbaarheid in de stad, de
continuïteit van de organisatie en de financiële positie van De Vaillant vragen volop aandacht.
Een betrokken bestuur met expertise en met wortels in de omgeving geeft op afstand sturing
aan de organisatie.
Het huidige bestuur van De Vaillant vormt met haar zeven leden, net als de rest van de
organisatie een redelijke afspiegeling van haar omgeving en dat vinden we belangrijk. De Code
Culturele Diversiteit begint op bestuurlijk niveau en ook de Code Cultural Governance wordt in
bestuur en organisatie toegepast. Mede daardoor zal aan het einde van dit jaar een tweetal
bestuursleden volgens rooster aftreden als bestuurslid.
Theater De Vaillant zoekt daarom twee Algemeen Bestuursleden die zich voor een periode van
drie jaar op bestuurlijk niveau in willen zetten voor de organisatie. Door de grootte van het
bestuur is het mogelijk om ook zonder bestuurservaring in te stromen. Wel wordt ervaring of
kennis van één of meer terreinen waarop De Vaillant zich begeeft gezocht.
Personen die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie in ons kleurrijke theater, kunnen hun cv
met motivatie tot uiterlijk 1 december sturen aan de directeur: harrie@devaillant.nl.
Bij de keuze van kandidaat bestuursleden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
diversiteit van het team, zowel in leeftijd en culturele achtergrond als in man-vrouwverhouding.
Verder wordt de termijn gesloten zodra goede kandidaten gevonden zijn.
Informatie over De Vaillant vindt je volop op www.devaillant.nl.
Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van De Vaillant: Harrie van
de Louw, telefonisch via 070-4452800 of per mail: harrie@devaillant.nl .

