
 

 

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede zoekt een lid van de 

Raad van Commissarissen 

De organisatie 

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede (WME) is de grootste aanbieder van 

theatervoorstellingen en concerten in Oost-Nederland. Samen met Phion (het Orkest 

van het Oosten), de Nederlandse Reisopera, het ArtEZ conservatorium, Kaliber 

Kunstenschool en Poppodium Metropool geeft zij gestalte en inhoud aan het 

Muziekkwartier Enschede, het culturele brandpunt van Twente.  

Functie 

Per 1 januari 2020 komt een functie van lid van de Raad van Commissarissen 

vacant. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de 

aandeelhouder. De aandeelhouder is de gemeente Enschede.   

Een lid van de Raad van Commissarissen is een teamspeler die: 

• Inzicht heeft in beleids- en bedrijfsmatige vraagstukken, financiën en 

governance; 

• Affiniteit heeft met de theater- en muziekwereld; 

• Het als een uitdaging ziet het culturele ondernemerschap van WME verder te 

versterken; 

• Samen met de overige leden RvC sparringpartner van de directeur kan en wil 

zijn; 

• Beschikt over een (boven) regionaal netwerk in bedrijfsleven, non-profit 

instellingen en overheden. 

• De bereidheid heeft de functie voor minimaal 4 jaar te vervullen en woonachtig 

is in Twente  

 

 



De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per maand. 

De RvC ontvangt geen bezoldiging voor hun toezichthoudende taak. Wel wordt het 

bezoek van voorstellingen gestimuleerd en gefaciliteerd.  

Een uitgebreide functiebeschrijving en meer informatie vindt u in de documenten 

hieronder aangegeven. Indien gewenst kunnen wij die op verzoek toesturen. 

1. Strategie 'de Rollen gedeeld' 

2. Statuten 

3. Profielschets Raad van Commissarissen 

4. Jaarverslag 2018 

Uw sollicitatie en verzoek om nadere informatie kunt u richten aan: 

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede 

t.a.v. de heer T. Blokhuis 

Postbus 634 

7500 AP Enschede 

of per e-mail aan directiesecretariaat@wilminktheater.nl 

Nadere informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij de heer A. Poelstra 

(voorzitter RvC), of mevrouw J.K. Hartman (directeur Wilminktheater en 

Muziekcentrum Enschede), beide telefoon 053–4858521 (tijdens kantooruren) of op 

www.wilminktheater.nl 
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