VACATURE THEATER KIKKER | PODIUM HOGE WOERD
Stichting Theater Kikker exploiteert twee vlakke vloer theaters in Utrecht: Theater Kikker in Utrecht
Centrum en Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn / De Meern.
Theater Kikker is een veelzijdig theater in het centrum van Utrecht, gespecialiseerd in eigentijds
toneel, hedendaagse dans, jeugdtheater en biedt podium aan jonge makers. Het beschikt over twee
zalen en programmeert ruim 300 voorstellingen per jaar, naast 150 activiteiten van festivals en
andere huurders. Met zijn op vernieuwing gerichte programma heeft Theater Kikker een gidsfunctie
om bezoekers mee te nemen langs minder gebaande paden.
Podium Hoge Woerd is een theater in en voor Leidsche Rijn/Vleuten/De Meern; het biedt een breed,
kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk programma: cabaret & kleinkunst, muziek & theater, familie &
jeugdtheater. Podium Hoge Woerd maakt samen met een museum, een stadsboerderij en een
café/restaurant deel uit van Castellum Hoge Woerd. Podium Hoge Woerd beschikt in het Castellum
tevens over een openluchtpodium. Jaarlijks programmeert Podium Hoge Woerd circa 150
voorstellingen, naast zo’n 70 verhuringen.
Voor beide theaters geldt een bijzondere verantwoordelijkheid voor aanbod uit de eigen stad. Beide
theaters worden geëxploiteerd als één bedrijf en ontvangen subsidie van de gemeente Utrecht.
Door het vertrek van de huidige penningmeester zoekt het bestuur van Stichting Theater Kikker op
korte termijn een betrokken nieuwe
PENNINGMEESTER (onbezoldigd)
BESTUUR
Het bestuur bestaat uit zeven leden. Samen beschikken zij over een brede deskundigheid en een
netwerk dat zij inzetten ten behoeve van het succes en het professioneel functioneren van Theater
Kikker en Podium Hoge Woerd. Het bestuur staat de directeur en de organisatie (ca. 20 fte) met raad
en daad bij en ziet toe op het functioneren van de directeur.
PROFIEL
Het bestuur zoekt in de nieuwe penningmeester een ervaren bestuurder cq. toezichthouder, met
een stevige financiële achtergrond, zowel qua opleiding als qua ervaring. Bekendheid met de
culturele sector is een pré, bekendheid met de stad een vereiste. De penningmeester houdt

nauwgezet zicht op financiële ontwikkeling van de organisatie en houdt het bestuur hiervan op de
hoogte, voert elk kwartaal overleg met de directie over de kwartaalrapportage, begroting en
prognose, overlegt met de accountant en de directie over de jaarrekening en houdt financiële
risico’s en de mitigatie ervan voor het bestuur in beeld. De penningmeester is voor de directeur en
het hoofd bedrijfsvoering sparring partner bij financiële zaken en adviseert gevraagd en ongevraagd.
Open, divers en inclusief zijn enkele van de kernwaarden die onze organisatie omschrijven. Ook bij
het maken van keuzes omtrent de invulling van de bedrijfsvoering en de samenstelling van het
bestuur. De penningmeester heeft net als de overige bestuursleden een onafhankelijke positiefkritische grondhouding en affiniteit met het beheer en de exploitatie van een (culturele) instelling.
Gezien de professionele ontwikkeling en groei van Theater Kikker/Podium Hoge Woerd wordt erover
gesproken om het huidige bestuursmodel, met gedelegeerde verantwoordelijkheden aan de
directeur, te wijzigen in een raad van toezicht model. De vergaderfrequentie is circa 5 keer per jaar
en de vergaderingen vinden afwisselend bij Theater Kikker en Podium Hoge Woerd plaats.
INTERESSE?
Voor meer informatie over de organisatie zie www.theaterkikker.nl en www.podiumhogewoerd.nl
Interesse kunt u voor 1 mei kenbaar maken met een motivatiebrief en CV via
vacature@theaterkikker.nl onder vermelding van ‘bestuursfunctie’. Voor inhoudelijke en overige
vragen of telefonisch contact kunt u ook via dit e-mailadres contact opnemen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

