
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TGD zoekt per 1 januari 2020 bestuursleden! 

 
Het is tijd voor nieuwe energie, aanvulling en een frisse wind in het Bestuur, 
daarom zoekt Toneelgroep Drommedaris nieuwe bestuursleden. 
Ben jij enthousiast, een echte regelaar of heb je bijvoorbeeld meer met cijfertjes 
maar heb je wat met toneel en heb je hier tijd voor dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Wat bieden wij: 
Een enthousiaste groep spelers 
Waardering, voldoening en grote dankbaarheid 
Veel gezelligheid, lol en op z’n tijd een gezellige borrel 
Eventueel een vrijwilligersvergoeding 
 
In de bijlage tref je meer informatie aan over wat de diverse bestuursfuncties 
inhouden. 
Mocht je een bestuursfunctie bij TGD zien zitten stuur dan een mailtje met je 
motivatie. 
 
Meer informatie over TGD vind je op onze website www.tgdrom.nl 
Bij vragen kun je mailen naar info@tgdrom.nl 
We wachten op een mail van jou! 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Bestuur & Spelers Toneelgroep Drommedaris - Enkhuizen 

http://www.tgdrom.nl/
mailto:info@tgdrom.nl


Taken voor bestuursleden TGD 
 
Algemene taken: 
 
- Lange termijn: plan voor continuïteit, denk aan personeel, onderhouden van relaties, 
financiële stabiliteit, huisvesting, naamsbekendheid, enz. 
 
- Korte termijn: jaarplan voor projecten waarin vaste punten zoals keuze van te maken 
voorstellingen en regisseur, wie voert wat uit, tijdsschema, voortgangscontroles 
 
* Voorzitter: regelt dat de plannen gemaakt worden, onderhoudt relaties. 
 
* Secretaris: alle administratieve taken, onderhoudt relaties op administratief vlak en 
publiciteit 
 
* Penningmeester: regelt financiële stabiliteit, voert de boekhouding en onderhoudt relaties 
op financieel vlak zoals sponsors, subsidiegevers en belasting. 
 

Onderling te verdelen specifieke taken  
of taken voor extra bestuursleden: 

 
- creativiteit: helpt bestuur en medewerkers om creatieve doelen te formuleren en behalen. 
- materialen: regelt opslag en onderhoud van bezittingen zoals decors en kostuums. 
- publiciteit: regelt onderhoud website en andere media, regelt publiciteit bij voorstellingen en 
andere gelegenheden. 
 

 
Taken bij te maken voorstellingen: 

 
Overige taken kunnen zowel door bestuursleden als door projectmedewerkers worden 
uitgevoerd met rapportage aan het bestuur. 
 
- Artistiek leider: maakt voorstellen voor te maken voorstellingen, regisseur, productieleiding, 
benodigde tijd en middelen en begeleidt het maakteam gedurende het maakproces. 
 
- Zakelijk leider: maakt budget, vraagt subsidies aan, maakt takenlijst en gedetailleerd 
tijdsplan, houdt toezicht op realisatie volgens plan en stelt bij waar nodig. 
Regelt voortgangsbesprekingen. 
 
- Technisch leider: regelt technische benodigdheden voor voorstellingen en stuurt 
uitvoerende 
technici aan. 
 

Meer informatie over TGD vind je op onze website www.tgdrom.nl 
Bij vragen kun je mailen naar info@tgdrom.nl 
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