De Open BAC zoekt penningmeester
& algemeen bestuurslid

Try-outpodium De Open BAC in Amsterdam zoekt een penningmeester en een algemeen
bestuurslid voor ongeveer 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie |
Sluitingsdatum: 01-09-2020
De Open BAC in Amsterdam is dé springplank voor beginnend cabaret- en kleinkunsttalent
én het favoriete try-outpodium van gevestigde cabaretiers als Peter Pannenkoek, Kiki
Schippers en Jan Beuving. Het is een spannende en afwisselende avond waar je in intieme
setting kennismaakt met de eerste try-outs van jong én ervaren talent. De avond wordt
muzikaal omlijst door de BAC Band, die tevens de artiesten begeleidt. De Open BAC wordt
wekelijks op dinsdagavond gehouden in het Betty Asfalt Complex en gepresenteerd door
elke week een andere, bekende presentator. Ieder optreden duurt maximaal 15 minuten. De
organisatie is in handen van Ben Lansink.
Het bestuur van de Open BAC zoekt een penningmeester en een algemeen bestuurslid met
aﬃniteit met cabaret en kleinkunst, voor ongeveer zes vergaderingen per jaar en eventuele
voorkomende werkzaamheden en advies. Onze bestuursleden hebben gevoel voor humor, zijn
onafhankelijk, positief kritisch en willen bijdragen aan een gezonde toekomst voor de Open BAC.
Kandidaten met specifieke expertise op het gebied van fondsenwerving en sponsoring hebben de
voorkeur. Onderschrijf jij onze missie en ambitie en wil je je tijd en netwerk inzetten voor de Open
BAC? Dan zijn we op zoek naar jou!
Taken algemeen bestuurslid
Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor onder andere:
- Het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers
- Het meedenken over zowel de reguliere als de incidentele programmering
- Een gezonde financiële positie van de stichting
- Het werven van fondsen en sponsoren
- Het maken en uitvoeren van afspraken met het theater
- Het ontwikkelen en uitvoeren van een aansprekende communicatie naar ons publiek en de
artiesten
Deze taken worden onder de bestuursleden verdeeld op basis van aﬃniteit, kennis en
beschikbare tijd. De specifieke taken voor een nieuw bestuurslid, worden dan ook bij aantreden
gezamenlijk en in overleg bepaald.
Taken penningmeester

De penningmeester is als bestuurslid betrokken bij het reilen en zeilen van de Open BAC zoals
hierboven beschreven. Daarnaast is er uiteraard een bescheiden pakket aan financiële taken, die
op zijn hoogst enkele uren per maand in beslag nemen:
• Een bijdrage leveren aan het opstellen en beoordelen van de jaarbegroting, projectbegrotingen
en de jaarrekening
• Een bijdrage leveren aan een gezonde liquiditeitspositie van de Open BAC
• Het doen van betalingen en het innen van facturen
• Het onderhouden van de boekhouding
Heb jij kennis van financiële processen? Ben jij sterk in organiseren? Heb je ervaring met het
aanvragen van subsidies bij fondsen en het werven van sponsoren? Draag je de Amsterdamse
culturele sector een warm hart toe en wil je maandelijks een paar uur besteden aan de verdere
ontwikkeling van de Open BAC, en daarmee van jong cabaret- en kleinkunst talent? Wil je deel
uitmaken van een gezellig, hardwerkend team waar veel wordt gelachen? Stuur ons je motivatie
en CV en wie weet kom jij ons team versterken!
Wat bieden we jou?
• De kans om een meer dan zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cabaret- en
kleinkunsttalent
• De gelegenheid om iedere dinsdagavond de Open BAC bij te wonen
• Een stel gezellige collega’s (ook wel bekend als de ‘BAC-beesten’)
Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Annemarie Waterhout (voorzitter),
via awaterhout@hotmail.com of 06-28845275
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 1 september 2020 je motivatie en CV per e-mail aan
awaterhout@hotmail.com

