
Vacature voorzitter 
 
Muziekvereniging St. Caecilia organiseert een aantal activiteiten welke jaarlijks terugkomen. 
Hierbij komen vele muziekgenres aan het bod, van klassieke muziek tot popmuziek en van 
marsmuziek tot filmmuziek. De vereniging streeft er steeds naar om toehoorders en 
muzikanten een diversiteit aan muziek te bieden. Met deze diversiteit aan muziek en 
muzieksoorten tracht de vereniging enerzijds haar toehoorders steeds te verassen. Anderzijds 
tracht de vereniging haar muzikanten te boeien, te prikkelen en te binden. Naast concertmuziek 
voelt de vereniging zich ook betrokken bij het kerkdorp Geesteren en vind zichzelf terug in het 
hart van de samenleving. Dit komt onder meer tot uiting bij de meer traditionele activiteiten in 
het dorp zoals Koningsdag en carnaval. De vereniging bestaat uit een jeugdorkest en een 
fanfare, welke op dinsdagavond repeteren, en een slagwerkgroep welke op maandagavond 
repeteert. Bestuursvergaderingen staan gepland op de laatste woensdag van elke maand. 
 
 
VOORZITTER (m/v) 
 
Wij zoeken: 
Een enthousiast en gedreven persoon die over een gezonde dosis werklust beschikt, en affiniteit heeft 
met muziek én jeugd. Een woordvoerder en boegbeeld voor de vereniging, iemand die het aandurft 
om een gepassioneerde groep muzikanten voor te gaan. De persoon hoeft zelf géén muzikant te zijn 
of over een muzikale achtergrond te beschikken. 
 
Taken: 
• Het constructief leiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen 
• Coördineren van taken 
• Samen met bestuur en leden doelen bepalen voor de korte en lange termijn 
• Samen met bestuur en leden een plan maken om de vereniging in ledenaantal en financieel 

gezond te houden 
• Erop toezien dat (bestuurs-)leden afgesproken taken uitvoeren 
• Optreden als contactpersoon naar buiten 
• Het zijn van een vertrouwenspersoon 

 
Eisen: 
• Beschikt over leidinggevende capaciteiten 
• Beschikt over de capaciteit om mensen te motiveren en passioneren 
• Beschikt over overtuigingskracht 
• Beschikt over enthousiasme en een dosis gezonde humor 
• Beschikt over regionale / gemeentelijke binding 
• Beschikbaarheid voor een langere periode 
• Beschikken over enige bestuurlijke kennis is een pré 

 
Wij bieden: 
Een mooie- en gezonde vereniging die het bekende los durft te laten en uitdagingen aan durft te gaan. 
Bestuursfuncties binnen onze vereniging zijn op vrijwillige basis. 
 
Sollicitaties: 
Bent u geïnteresseerd? 
Stuur dan een mail met uw motivatie naar onze secretaris: agnes.harmelink@stcaeciliageesteren.nl 
Voor meer informatie over onze vereniging of de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met 
Agnes Harmelink op nummer 0546-631106, of kijk op de website www.stcaeciliageesteren.nl 
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