
 

 
 

 
Stichting Theater De Nieuwe Regentes heeft, 

vanwege het aflopen van de huidige bestuurstermijn, 
een vacature voor 

 

VOORZITTER van het BESTUUR (onbezoldigd) 

 
Theater De Nieuwe Regentes (DNR) is een jong en bruisend buurttheater in een uniek en 
monumentaal pand: een voormalig zwembad in de Weimarstraat in Den Haag. DNR is 
Cultuuranker voor het stadsdeel Segbroek en heeft zich sinds de opening in 2013 ontwikkeld 
tot een theater in, van, voor, door en mét de buurt. Het theater is de verbindende schakel 
tussen netwerken, organisaties, stadsdeel, bewoners, bezoekers en (podium)kunstenaars en 
partner voor culturele initiatieven en activiteiten. Jaarlijks vinden er ongeveer 300 
voorstellingen en activiteiten plaats, en ontvangt het theater ruim 30.000 bezoekers. Het 
theater werkt met een klein betaald kernteam van 6 fte en een grote groep van meer dan 
100 vrijwilligers, die in alle geledingen van het theaterbedrijf werkzaam zijn.  
DNR ontvangt subsidie van de Gemeente i.h.k.v. het Meerjarenplan Kunst en Cultuur, maar 
verdient daarnaast meer dan 60% van haar inkomsten zelf met verhuur, horeca en recettes.  
 
Het bestuur van Stichting De Nieuwe Regentes is eindverantwoordelijk voor beleid, 
activiteiten, financiën en organisatie. De uitvoering en de dagelijkse leiding van het theater 
zijn gedelegeerd aan de directie, bestaande uit een artistiek leider en een zakelijk leider. Het 
bestuur bestaat uit vijf (tenminste drie) personen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur komt ca. zes keer per jaar bij 
elkaar voor een vergadering met de directie.  
 
Het bestuur heeft affiniteit met de veelkleurige omgeving waarin DNR zich bevindt en de rol 
die het theater daarin wil spelen. Daarbij wordt er bestuurd op hoofdlijnen, met 
inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden, en met een gepaste afstand tot de 
werkorganisatie. Indien nodig verlenen bestuursleden hand- en spandiensten aan de directie 
vanuit hun expertise. 
  
De voorzitter is een verbinder, heeft een netwerk in de culturele sector in Den Haag en is     
– samen met de directie – het gezicht van De Nieuwe Regentes richting externe partners. 

De voorzitter 

 Levert een inhoudelijke bijdrage op strategisch niveau, 

 Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden, 

 Is in staat de visie van het theater uit te dragen, 

 Houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en directie, 

 Voert periodiek overleg met de beide leden van de directie over koers, organisatie 
en algemene zaken, 

 Toetst beleid en stelt het vast in de bestuursvergaderingen, 

 
Gewenste ervaring: 

- Bestuurlijke ervaring (bij voorkeur bij een non profit organisatie)  
- Ervaring met het (toezien op) het aansturen van een werkorganisatie  
- Ervaring in de (Haagse) cultuursector en/of gemeentepolitiek 



 

 
Gewenste eigenschappen/vaardigheden: 

- Inzicht in bestuurlijke en strategische processen 
- Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken 
- Teambuilder 
- Communicatieve en coachende vaardigheden 
- Cultuur minded 

 
Wij bieden: 

- Een enthousiast team  
- Gedreven collega bestuursleden 
- Een bijzonder theater in een bijzonder gebouw in een van de leukste wijken van Den 

Haag 
 
De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken:  

- Een gesprek met de directie 
- Een gesprek met minimaal twee leden van het bestuur 

De beslissing over toetreding tot het bestuur wordt in goed overleg genomen. 
 
Inlichtingen en reacties: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zakelijke leider,  
Mw. Berber Kroon via berber.kroon@denieuweregentes.nl  of  070-2210721. 
    
Sollicitaties voorzien van een C.V. kunt u voor  31 maart 2017 per email sturen naar de 
secretaris van het bestuur, mw.  Ingeborg Wegter via ibowegter@gmail.com. 
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