
Nieuwe Lid van het Bestuur Poppodium Grenswerk

Over de organisatie

Vacature

Het bestuur van stichting Poppodium Grenswerk is op zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Heb je affiniteit met muziek en/of de stad en wil je je graag inzetten voor een jonge 
en energieke organisatie? Dan is deze functies wellicht iets voor jou. 

Als bestuurslid vergader je één keer per maand over hoofdlijnen en spar je met de 
directeur, die samen met het professionele team verantwoordelijk is voor de 
dagelijkse gang van zaken in het podium. Elk bestuurslid brengt zijn/haar/hen eigen 
expertise mee, gezien de huidige samenstelling van het bestuur zijn we op zoek naar 
een bestuurslid met een bedrijfskundig profiel. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Poppodium Grenswerk is hét podium voor livemuziek en clubavonden in Venlo en 
omstreken. Grenswerk is gehuisvest in een bijzonder pand met een intieme zaal voor 
550 bezoekers en een levendig café met terras. Grenswerk organiseert bijna 300 
(muziek)activiteiten per jaar. Het podium heeft de ambitie het meest gerenommeerde 
en vernieuwende podium van Zuid-Nederland te zijn. 

Op www.grenswerk.nl/info/anbi vind je meer informatie over de organisatie.



Wie zoeken we?

Besturen binnen Grenswerk

Als aanvulling op de huidige kennis en ervaring binnen het bestuur zijn we specifiek op zoek naar 

een bestuurslid met een bedrijfskundig profiel, met inzicht en ervaring met een of meerdere van de 

onderstaande punten:

- het functioneren van en in een grotere organisatie

- werkgeverschap (als leidinggevende en/of manager)

- agile werken / scaling up / lean

- interne communicatie en PR

Wij vinden het daarnaast belangrijk dat elk bestuurslid:

- zoekt naar een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand

- het vermogen heeft om in teamverband te kunnen functioneren

- een duidelijke eigen mening heeft

- op hoofdlijnen een oordeel kan vormen van zaken die er in het poppodium spelen

- tijd vrijmaakt om de maandelijkse bestuursvergaderingen bij te wonen en voor te bereiden

- de beschikking heeft over een relevant netwerk en de bereidheid heeft om dit netwerk in te zetten

Grenswerk volgt de Governance Code Cultuur voor goed en transparant besturen. Het bestuur is 

zodanig samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met popmuziek -en cultuur aanwezig is

- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt

- voldoende spreiding m.b.t. maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij 

onder meer gedacht wordt aan financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige 

achtergronden

- de leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren

- adequaat wordt voorzien in de klankbord-functie ten behoeve van de directie

- diversiteit gewaarborgd is, Poppodium Grenswerk onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wij 

steven naar een inclusieve organisatie en een bestuur dat een afspiegeling van de samenleving is, 

iedereen is welkom ongeacht afkomst, leeftijd, gender of seksuele geaardheid

- een jonge en stimulerende organisatie

- een plek om jezelf te ontwikkelen in een enthousiast team

- de mogelijkheid om als vrijwilliger bij te dragen aan het mooier maken van Venlo

- als onervaren bestuurslid de ruimte om te leren 

- altijd gratis toegang tot concerten en clubavonden

Reacties en inlichtingen

Voor informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Teun den Dekker, op 

06-28071127 of via bestuur@grenswerk.nl.

Wĳ bieden


