HOFDAEL blijft je bij!

Word jij onze vrijwilliger voor de Programmaraad?
Als vrijwilliger voor de ‘Programmaraad’ word je lid van het team ‘Theateractiviteiten’.

Teamlid Theateractiviteiten
Samen met de andere teamleden ga je, onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid
‘Theateractiviteiten’, het nieuwe gezicht van Hofdael vormgeven. Meedenken en adviseren van het
bestuur over een breed scala aan culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten voor Hofdael
spelen daarbij een belangrijke rol. Het werk als lid van de ‘Programmaraad’ kun je thuis doen, maar
je maakt deel uit van een team en werkt samen met de gebruikers van Hofdael. Met betrekking tot
de uitvoering van het programma gaat de ‘Programmaraad’, samen met het Bestuur, op zoek naar
vrijwilligers die een activiteiten willen organiseren en uitvoeren. Een lid van de ‘Programmaraad’
wordt voor een n.t.b. periode aangesteld. We willen het team vanuit een brede opzet op korte
termijn formeren.

Taakomschrijving teamlid ‘Programmaraad’:
Het teamlid ‘Programmaraad’ adviseert samen met de andere teamleden over een breed en
verantwoord aanbod van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten passend bij Centrum
Hofdael. Je moet het leuk vinden om samen een mooi programma te maken en de buitenwereld er
bij te betrekken. Het programma is het visitekaartje van Centrum Hofdael! Het gaat vooral om:
 het meedenken en adviseren over de invulling van het programma met betrekking tot thema’s
en activiteiten op het gebied van cultuur (muziek, toneel, cabaret/kleinkunst, dans, mime,
poppentheater, jeugdtheater, kunst), sociale activiteiten (jongerenwerk, ouderenwerk) en
maatschappelijke activiteiten (speciale doelgroepen, seizoensgebonden activiteiten, sport)
 het opstellen van een breed cultureel, sociaal en maatschappelijk activiteitenprogramma
 het aandragen van netwerken ten behoeve van programmering en invulling events
 het aansturen van vrijwilligers per event en het maken van draaiboeken
 benodigde tijd: in het begin veel tijd, daarna afhankelijk van aantal events

Specifieke functiekenmerken:







kennis van of aantoonbare sterke affiniteit met de culturele sector en/of de sociale en
maatschappelijke omgeving van Geldrop-Mierlo
goede communicatieve vaardigheden
ondernemerschap
(be)denken, aanpakken/doen, organiseren
samenwerken en zelfstandig werken
voldoende vrije tijd

Wat heeft Hofdael te bieden:
Waardering van de Stichting en het vaste personeel en respect van de gebruikers en bezoekers van
Centrum Hofdael, goede begeleiding, vergoeding van gemaakte onkosten op basis van declaratie,
eventuele scholing, een persoonlijke attentie bij bijzondere gelegenheden, gebruikelijke eten en
drinken tijdens het vrijwilligerswerk voor rekening van Hofdael, vrijwilligersverzekeringen en een
eventueel getuigschrift.

HOFDAEL blijft je bij!

Contact
Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Hofdael? Stuur dan een mailtje naar:
Gerloes van Nunen, secretaris Bestuur Centrum Hofdael, gerloes.van.nunen@upcmail.nl.
Heb je nog vragen over een rol in het team ‘Theateractiviteiten’ dan kun je contact opnemen met
Peter Ketelaar, tel. 06-39897280, mailadres: peter.ketelaar@onsmail.nl.

