Secretaris Stichting Goudse Sint-Jan
De missie van de Stichting Goudse Sint-Jan is het ontsluiten van de culturele, religieuze, esthetische en
historische elementen in de Sint-Jan met als doel dat iedere bezoeker de ruimte ervaart zich aan dit erfgoed te
verbinden. De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend voor het beheer en behoud van het
monumentale kerkgebouw en de museale collectie, waaronder de 72 gebrandschilderde ramen (de Goudse
Glazen) en de bijbehorende ontwerptekeningen (de cartons). Sinds 2017 is de Sint-Jan een geregistreerd
museum en onderdeel van ‘Het Grootste Museum van Nederland’, een programma waarbij 14 Nederlandse
kerken en twee synagogen onder leiding van Museum Catharijneconvent in Utrecht een gezamenlijk
marketing- en publieksbeleid hebben opgezet. Het museum is geopend op maandag tot en met zaterdag.
Daarnaast is de Sint-Jan te huur voor o.a. muziekuitvoeringen en particuliere- en bedrijfsevenementen. Op
zondag is de kerk voor diensten in gebruik door de St. Jansgemeente, onderdeel van de Protestantse Kerk in
Nederland.
In verband met het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij per 1 januari 2023 een secretaris voor het
bestuur van de Stichting Goudse Sint-Jan
Als secretaris ben je samen met de voorzitter, de penningmeester en afgevaardigde namens College van
Kerkrentmeesters onderdeel van het bestuur. Elk lid van het bestuur is gebonden aan de Governance Code van
Cultuur. Het gaat om een onbezoldigde functie.
Wat ga je doen?






Het voorbereiden van de agenda en het verzorgen van notulen voor de maandelijkse vergadering;
Het onderhouden van contact met externen;
Het mede opstellen van een jaarverslag;
Controleren van de Governance Code van Cultuur en starten van de Green Key certificering;
Je bent vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers.

Wat hebben wij je te bieden?




Je start met een introductieprogramma voor een nieuw lid van het bestuur;
Je neemt deel aan een enthousiast bestuur;
Je start in een tijd waarin het bestuur een uitdagende taak heeft om de plaats van de Sint-Jan binnen
het spectrum van musea te bestendigen.

Naar wie zijn we op zoek?







Je bent taalvaardig;
Je hebt affiniteit met de Sint-Jan;
Je hebt geen functie die raakt aan het functioneren binnen de stichting;
Je hebt een politiek en/of cultureel netwerk;
Je vindt het fijn om in een dynamische werkomgeving te werken.
Je bent jonger dan 50

Reactie
Wanneer je geïnteresseerd bent, kun je tot 1 september 2022 je motivatiebrief en CV sturen naar de voorzitter
van Stichting Goudse Sint-Jan Marijke Heslenfeld (voorzitter@sintjan.com), o.v.v. Vacature secretaris Stichting
Goudse Sint-Jan. Nadere informatie kun je inwinnen bij Gerard Schotanus (06-28526536) of via de website
www.sintjan.com.

