
 
 
 
 
 
 
Stichting Maestro 
We zijn een kleine, professionele en onafhankelijke organisatie, die zich sterk maakt voor het 
ontwikkelen en het stimuleren van de vocale amateurmuziek in Noord-Brabant en daarbuiten. We 
willen amateurdirigenten, regisseurs en vocale ensembles helpen hun talenten te ontwikkelen en 
hen inspireren om samen met koororganisaties en muziekdocenten nieuwe wegen in te slaan en 
kennis en ervaring te delen. Daartoe ontwikkelen en organiseren we diverse activiteiten, workshops 
en cursussen. 
 
Profiel 
Door het vertrek van de huidige coördinator zijn we op zoek naar een actieve en betrokken 
coördinator, die met ingang van 1 februari 2021 in samenspel met het bestuur de 
beleidsvoornemens voor 2021 – 2024 weet uit te voeren. Onze nieuwe coördinator is een doener 
met aantoonbare organisatorische en communicatieve kwaliteiten. Hij / zij is een cultureel netwerker 
met goede contacten in Noord Brabant en daarbuiten. 
 
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden  

 Geeft inhoudelijk en organisatorisch vorm aan het beleid van de Stichting Maestro.  
 Organiseert de uit het beleidsplan voortvloeiende activiteiten en bewaakt de kwaliteit 

hiervan 
 Is verantwoordelijk voor de organisatie van dienstverlening, werving van deelnemers en het 

benaderen van docenten / workshopleiders. 
 Is verantwoordelijk voor het algemeen management van de stichting, de dagelijkse gang van 

zaken en aansturing van medewerkers die onder hem ressorteren. 
 Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de begroting en,- in overleg met 

extern administratiekantoor- voor het samenstellen van de jaarrekening.  
 Participeert actief in de relevante netwerken, werft fondsen /sponsoren en zorgt voor 

promotie en marketing van de diverse activiteiten. 
 Is daarnaast belast met het beheer van de website (incl sociale media) 
 Geeft advies en informatie aan het vocale veld  
 Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over bijstelling van het beleid en is het 

‘gezicht van Maestro’ naar buiten. 
 Participeert in het bestuurlijk overleg van de Stichting Maestro  

 
Wij vragen:  

 Kennis van en betrokkenheid met de koorwereld, vocale ensembles en zangers.  
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden om op verschillende niveaus te 

communiceren.  
 HBO werk- en denkniveau en vertrouwd sociale media.  
 Je werkt zelfstandig, systematisch en hebt organisatietalent. 
 Je bent een verbinder en zoekt de samenwerking in het korenveld.  
 Je bent creatief en kunt goed omgaan met een hoge werkdruk op piekmomenten.  
 Bereikbaarheid en inzetbaarheid op onregelmatige werktijden.  
 Werkervaring in een soortgelijke functie en met de doelgroep is een pré. 

  



Wij bieden:  
Een zelfstandige functie waarin je actief mee kan werken aan het versterken van het vocale veld in 
Brabant. Je krijgt steun van een enthousiast en betrokken bestuur en van diverse externe partners.  
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die als zelfstandige met ons een Overeenkomst van 
Opdracht aangaat. Het betreft een betaalde functie op basis van gemiddeld één dag per week.  
 
Informatie en solliciteren:  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maria van Deutekom, voorzitter 
Stichting Maestro, telefoon 06-33802883, mail m.van.deutekom@kpnplanet.nl. Algemene informatie 
over stichting Maestro vind je op onze website: www.stichtingmaestro.nl. 
 
 
Je kunt jouw sollicitatie tot 24 december 2020 mailen aan m.van.deutekom@kpnplanet.nl. 
De gesprekken zullen plaatsvinden op 6 of 7 januari 2021. 


