
 

 

Vacature 

It Toanhûs is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht 

Bent u iemand die graag? 

• meer bestuurlijke ervaring op wil doen?  

• de culturele sector een warm hart toedraagt? 

• meer inzicht wil krijgen in de organisatie en binnen de cultuur sector een netwerk wil 

opbouwen? 

• meedenkt over het cultuurbeleid in de gemeente de Fryske Marren?  

Dan is deze vacature wellicht iets voor u! 

It Toanhûs is hét Centrum Voor de Kunsten van gemeente De Fryske Marren. U kunt hier terecht 

voor lessen en cursussen op het gebied van Dans, Muziek, Theater, Kunst & Design. Op deze manier 

wordt er kennis gemaakt met én het optimaal beleven en benutten van kunst en cultuur. It Toanhûs 

streeft met haar inzet en activiteiten naar ontwikkeling en ontplooiing van ieders talent(en) en 

daarnaast naar een optimale maatschappelijke impact.  

Wat gaat u doen? 

It Toanhûs is een stichting met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van 
Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol. De RvT komt 4 maal per jaar bij elkaar en 
bestaat uit 5 personen.  
Onze organisatie heeft een duidelijke visie op de kunsteducatie die wij leveren. Ieder lid vervult 
zowel een toetsende als een adviserende rol en weet daarin een goed evenwicht te bewaren. 
 
Wij zoeken iemand die: 

• enige bestuurlijke ervaring heeft 

• bij voorkeur een achtergrond of ervaring heeft in het onderwijs 

• de culturele sector een warm hart toedraagt 

• woonachtig is in de regio Lemmer (voormalig Lemsterland) 

Wat bieden wij  

De mogelijkheid om je maatschappelijk in te zetten als Lid van de Raad van Toezicht bij een 
organisatie waarbij eigen inbreng en initiatief gewaardeerd wordt. Dit is geen fulltime functie, maar 
bij uitstek geschikt voor kandidaten die zich graag een aantal uren per kwartaal maatschappelijk 
inzetten. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Rients Schuddebeurs, via 
info@toanhus.nl 

Heeft u belangstelling? Stuur dan uw CV en korte motivatie naar info@toanhus.nl.  
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