
Vacature lid Raad van Toezicht Muziekschool Krimpen

haar eigen functioneren en (zelf)evaluatie. De Raad vergadert gemiddeld 
vijf keer per jaar. De taken van de Raad van Toezicht zijn onder andere:

 z Zorg dragen voor een goed functionerende directie (benoeming, 
      beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder).

 z Integraal toezicht houden op het beleid en de algemene gang van 
      zaken in de organisatie.

 z Goedkeuring geven aan de in de statuten en reglement vastgelegde 
      (strategische) beslissingen.

 z Functioneren als adviseur en klankbord van de directie.
 z Het naar buiten uitdragen van de belangen van Muziekschool Krimpen

      (ambassadeursrol);
 z Het hebben en willen inzetten van een relevant (lokaal) netwerk

Omdat de termijn van een huidig lid van de Raad van Toezicht 
afloopt, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. 

Ons nieuwe lid van de Raad van Toezicht woont bij voorkeur in Krimpen 
aan den IJssel en is een teamspeler. Daarnaast heeft hij of zij:

 z Affiniteit met muziek en muziekeducatie
 z Bij voorkeur enige ervaring met besturen of toezicht houden
 z Bij voorkeur aansluiting bij de jeugd of bij instellingen die met jeugd 

      werken in Krimpen aan den IJssel.

Herken je je in het profiel? Dan vragen we je contact op te nemen 
met de voorzitter: Marcel Ririassa, via marcelririassa@gmail.com.

Muziekschool Krimpen is een kleine actieve organisatie die 
muziekeducatie verzorgt voor alle inwoners van Krimpen aan den 
IJssel. De Muziekschool ontvangt subsidie van de gemeente Krimpen 
aan den IJssel. Om extra activiteiten voor jong en oud mogelijk te 
maken, onderhoudt de Muziekschool Krimpen ook goede relaties 
met fondsen en sponsors. 

Visie
Muziek beweegt, ontroert en verbindt. Muziek draagt bij aan de culturele 
en muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarnaast draagt 
het maken van en luisteren naar muziek bij aan de sociale en cognitieve 
ontwikkeling van mensen, jong en oud. 

Missie
Muziekschool Krimpen heeft als doel zoveel mogelijk inwoners van 
Krimpen in aanraking te brengen met actieve muziekbeoefening. Dit 
gebeurt via het basis- en voortgezet onderwijs, de brede school en in de 
vrije tijd. 

Zie hier voor meer informatie over de activiteiten van de Muziekschool 
Krimpen: www.muziekschoolkrimpen.nl. 

De Raad van Toezicht
De organisatie heeft een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht dient 
als klankbord van de directeur en houdt toezicht op de hoofdlijnen van 
het beleid en de realisatie van doelstellingen. Statutair bestaat de Raad 
van Toezicht uit minimaal drie en maximaal vijf personen. De Raad werkt 
volgens de Code Cultural Governance en is verantwoordelijk voor


