Stichting Theater De Nieuwe Regentes zoekt nieuwe bestuursleden
(onbezoldigd, ca 6 vergaderingen per jaar)
De Nieuwe Regentes (DNR) in Den Haag is theater voor en door de buurt, cultuuranker van
Stadsdeel Segbroek én multicultureel stadspodium. Het theater heeft een belangrijke
culturele en maatschappelijke functie en brengt cultuur dichtbij voor iedereen.
Toegankelijk, divers en verbindend zijn onze kernwaarden; samen met 100 vrijwilligers
bieden wij een warm bad aan bezoekers en artiesten. Vanwege het vertrek van een lid, en
omdat we het bestuur verder willen verstevigen, zoekt het bestuur drie nieuwe
teamspelers die samen met de directie verder willen bouwen aan dit fantastische theater.
Wij zijn op zoek naar specifieke kennis en ervaring:
1) ervaring in sociaal of cultureel ondernemerschap, om het ondernemerschap van DNR
verder vorm te geven;
2) artistieke ervaring, om de artistiek-inhoudelijke koers te verstevigen: met oog voor
kwaliteit en een hart voor diversiteit en inclusie;
3) gemeentelijke politieke/bestuurlijke ervaring, om ons Haagse netwerk verder te
verstevigen.
De dagelijkse leiding van het theater ligt bij de directie, die bestaat uit een artistiek leider en
een zakelijk leider. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. Onze bestuursleden:
• besturen op hoofdlijnen, leveren een inhoudelijke bijdrage op strategisch niveau;
• zijn betrokken bij en enthousiast over de visie van het theater en dragen dit ook uit;
• hebben periodiek overleg met de directie over koers, organisatie en algemene
zaken;
• toetsen beleid en stellen het vast in de bestuursvergadering;
• vergaderen circa 6 keer per jaar
Wij bieden:
• Een enthousiast en betrokken team.
• Drie gedreven collega bestuursleden met elk een eigen domein van expertise.
• 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 zakelijk leider, mw. Berber Kroon via
berber.kroon@denieuweregentes.nl. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en C.V.
kunt u voor 14 november 2020 per email sturen naar hr@denieuweregentes.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over De Nieuwe Regentes
Theater De Nieuwe Regentes (DNR) is een jong en bruisend buurttheater in een uniek
gebouw: een 100 jaar oud 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.
Ieder jaar vinden er ongeveer 350 voorstellingen en activiteiten plaats, en ontvangt het
theater ruim 35.000 bezoekers. Het theater werkt met een klein betaald kernteam en een
grote groep van meer dan 100 vrijwilligers, die in alle geledingen van het theaterbedrijf
werkzaam zijn. DNR ontvangt structurele subsidie van de gemeente Den Haag, maar
verdient daarnaast meer dan 50% van haar inkomsten zelf met verhuur, horeca en recettes.
We hebben voor de kunstenplan periode van 2021-2024 een verdubbeling gekregen van
onze subsidie waarmee de toekomst van DNR is bestendigd.
Het bestuur van Stichting De Nieuwe Regentes is eindverantwoordelijk voor beleid,
activiteiten, financiën en organisatie. Het bestuur bestaat vanwege vertrek van een
bestuurslid op dit moment uit drie leden. Het bestuur komt ca. zes keer per jaar bij elkaar
voor een vergadering met de directie.
Er wordt bestuurd op hoofdlijnen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden,
en met een gepaste afstand tot de werkorganisatie. Het bestuur hecht aan een brede
vertegenwoordiging van expertises en achtergronden, de leden van het bestuur beschikken
over specifieke kennis en kundigheid op een bepaald gebied. Indien nodig verlenen
bestuursleden hand- en spandiensten aan de directie vanuit hun expertise.

