Vacature stichting Music Matters - penningmeester
Music Matters is een energieke organisatie met een sterk en compact team dat vele projecten
realiseert in Rotterdam. Music Matters werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren zich door
middel van muziek kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en sociale individuen. In onze werkwijze is de
inbreng van kinderen en jongeren altijd het startpunt. Op basis van hun ambities, mogelijkheden en
smaak bieden we kinderen en jongeren kansen om muzikaal en persoonlijk te groeien en hun blikveld
te verruimen. Bovendien is Music Matters een verbinder, tussen kinderen en jongeren onderling, en
tussen organisaties.
Het bestuur delegeert en mandateert de directie van Music Matters. Het bestuur van Music Matters is
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de stichting Music Matters. Daarnaast is
het bestuur klankbord voor de directie. Het bestuur stelt op advies van de directie het inhoudelijk en
financieel beleid vast. De bestuursleden worden aangesteld voor een eerste termijn (vier jaar), met de
mogelijkheid tot een tweede termijn.
De huidige penningmeester treedt af per 1 mei 2018. In belang van een soepele en zorgvuldige
overdracht zoekt het bestuur per 1 september 2017 een opvolger. Het bestuur van Stichting Music
Matters is onbezoldigd.
Generieke eisen:
• Affiniteit met de doelgroep en doelstellingen van Music Matters;
• Bestuurlijke ervaring in de culturele sector is een pré;
• Betrouwbaar, integer;
• Besluitvaardig.
Specifieke eisen:
• Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
• Kennis van bestuurlijke beleidsprocessen in de non-profit sector en het omgaan met
subsidies;
• Ruime kennis van relevante wet- en regelgeving op financieel en fiscaal gebied;
• Kennis van administratieve organisatie;
• Kennis van het inrichten van een adequate planning en control cyclus;
• Nauwgezet, analytisch, zakelijk;
• Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Intern:
• Onderhoudt contacten met de directie over de ontwikkelingen op financieel gebied en
informeert medebestuurders hierover;
• Aanwezig bij bestuursvergaderingen (5 x per jaar), presenteert de jaarrekening en de
begroting aan de medebestuurders (2 x per jaar) en is met regelmaat aanwezig bij
evenementen van Music Matters.
Extern:
• Is betrokken bij het overleg met de externe accountant inzake de accountantsverklaring bij de
jaarrekening en prestatieverantwoording;
• Onderhoudt contacten met (potentiële) subsidieverstrekkers, indien de directie hierom
verzoekt;
• Vertegenwoordigt de stichting op strategisch-bestuurlijk niveau.
Interesse?
Sollicitaties ontvangen wij graag in de vorm van een motivatiebrief en CV op info@musicmatters.nu
vóór 26 juni a.s. Daarna nodigt het bestuur geschikte kandidaten uit voor een gesprek.
Nadere informatie is te vinden op onze website www.musicmatters.nu en te verkrijgen bij de voorzitter
Suzanne Rojer via rojer.suzanne@gmail.com.

