
 

 
 
 
Stichting Aan de Slinger zoekt één of twee nieuwe leden voor de raad van 
toezicht. 
 
Wat doet Stichting Aan de Slinger? 
Stichting Aan De Slinger is de grootste culturele organisatie in de gemeente 
Houten. De stichting exploiteert het theatergebouw van Aan De Slinger met een 
middelgrote theaterzaal en een kleine (film/theater)zaal, foyers en twintig 
lokalen ten behoeve van kunstonderwijs. Een plek waar ontmoeting tussen 
zoveel mogelijk inwoners centraal staat. Tijdens het culturele seizoen 2018-2019 
is het 10-jarig bestaan gevierd. 
De stichting heeft één bestuurder: Arjen Berendse. Hij geeft leiding aan een 
team van professionals, ondersteund door ruim 80 actieve vrijwilligers. 
 
De stichting initieert en presenteert alle vormen van podiumkunsten, in Aan de 
Slinger maar ook op Landgoed Wickenburgh en op de eigen festivals op locatie 
zoals Gluren bij de Buren. De stichting ontwikkelt daarnaast cultuureducatieve 
activiteiten voor een brede doelgroep, die zowel in het eigen gebouw als op 
Houtense scholen worden aangeboden. In de filmtheaterzaal wordt een goed 
bezocht filmprogramma aangeboden. Ook faciliteert de stichting beeldend 
kunstenaars. 
 
Wat doet de raad van toezicht? 
De raad van toezicht van de stichting: 

a. beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid van de organisatie, 
waaronder de naleving van de wet- en regelgeving, en de beleidsplannen; 

b. vervult de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur van de stichting; 
c. geeft advies aan het bestuur van de stichting; 
d. ondersteunt het bestuur bij het onderhouden van contacten op 

maatschappelijk en politiek gebied. 

 
Om deze taken uit te voeren, wordt in elk geval zes keer per jaar vergaderd. 
Daarnaast is er, afhankelijk van activiteiten en bijzonderheden, regelmatig 
contact (e-mail, telefonisch) tussen de bestuurder van de stichting en de leden 
van de raad van toezicht. Ook wordt de bestuurder bij belangrijke vergaderingen 
met de gemeente of andere stakeholders ondersteund door een of meer leden 
van de raad van toezicht. 
 



Hoe is de samenstelling van de raad van toezicht als geheel? 
Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit drie personen. 
De leden van de raad van toezicht hebben een verschillende maatschappelijke 
achtergrond. Hun achtergrondkennis en ervaring op zakelijk, financieel, juridisch 
en cultureel gebied maken dat zij herkenbaar en geloofwaardig zijn in de ogen 
van de belangrijkste stakeholders van de stichting. 
De leden van de raad van toezicht wonen in Houten of hebben een binding met 
Houten en de Houtense regio. 
Zij vullen elkaar aan qua kennis, ervaring en netwerken. Voor de samenstelling 
van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit 
verschillende bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen. 
 
Welke eisen worden gesteld aan leden van de raad van toezicht? 
De stichting zoekt iemand, die:  

● zich verbonden voelt met de cultureel/maatschappelijke doelstelling en 
visie van stichting Aan de Slinger; 

● een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid heeft; 
● bij voorkeur afkomstig is uit het culturele werkveld (in verband met de 

huidige samenstelling van de raad); 
● inzicht heeft in de eisen die worden gesteld aan de stichting op het gebied 

van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit; 
● integer is, beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en een 

onafhankelijke opstelling heeft (en daarmee dus zonder tegenstrijdige 
belangen deel kan uitmaken van de raad); 

● het vermogen heeft om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over 
door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en het bestuur met raad 
en als klankbord terzijde kan staan; 

● het vermogen heeft om in teamverband het beleid en het fungeren van 
het bestuur te toetsen; 

● bereid en in staat is (vrijwel) alle vergaderingen van de raad bij te wonen 
en zich daar terdege op voor te bereiden (minimaal 6 avonden per jaar) 

● bij voorkeur woonachtig is in de gemeente Houten of een sterke 
betrokkenheid heeft met de gemeente Houten. 

Van een van de nieuwe leden voor de raad van toezicht wordt het volgende 
gevraagd: 
zorgdragen voor de secretariële taken waaronder het bijhouden van de agenda 
en het notuleren van de vergaderingen (in verband met de huidige samenstelling 
van de raad). 

Wat bieden we? 
Een zetel in de raad van toezicht van een levendige, vooruitstrevende cultureel-
maatschappelijke organisatie. Een plezierige en enthousiaste werkomgeving met 
korte lijnen. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding. Het 
bijwonen van film- en theatervoorstellingen is een van de tegenprestaties. 

Interesse? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Minke Stigter, de voorzitter 
van de raad van toezicht. Wilt u dan een mailtje sturen, met vermelding van uw 



telefoonnummer, naar: mistig@kpnmail.nl? Zij belt u dan zo snel mogelijk om 
uw vragen te beantwoorden. 

Uw motivatiebrief met uw CV ontvangen wij graag uitsluitend per e-mail via 
mistig@kpnmail.nl vóór 28 maart 2021. Uiterlijk in week 13 ontvangt u bericht. 
De gesprekken vinden plaats in week 14. 

 
Stichting Aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten 
www.aandeslinger.nl 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


