
  

Gezocht: voorzitter Museum om de Hoek, start z.s.m. 
 
Om de hoek gebeuren de mooiste dingen! Museum om de Hoek is een samenwerkingsverband van 22 
buurtmusea in Amsterdam. Ze zijn verspreid door de stad en laten de bezoeker op locatie kennismaken met 
bijzondere buurten en karakteristieke verhalen. Verhalen over de lokale geschiedenis van specifieke buurten, 
over cultureel erfgoed en het samenleven in en rondom Amsterdam, over het verleden, het hier en nu, en de 
toekomst.  
 
Het samenwerkingsverband heeft als doel de zichtbaarheid en mogelijkheden van de kleinere instellingen 
binnen de ‘museummarkt’ wat dichter te brengen bij die van de grote musea in Amsterdam en Nederland. Dat 
gebeurt in de vorm van gezamenlijke projecten, gezamenlijke promotie, kennisopbouw en -uitwisseling, en 
eventueel een vrijwilligerspoule etc. Op dit moment loopt zelfs een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. 
 
Vanwege een vacature is het bestuur van de stichting Museum om de Hoek (ModH) – momenteel drie leden -  
op zoek naar een voorzitter.  
 
We zoeken een voorzitter die een bindende factor wil zijn voor het samenwerkingsverband en kan helpen om 
de projecten goed te laten verlopen.  We verwachten dat de functie gemiddeld 3-5 uur per week zal vergen.  
 
Functieomschrijving 
- Leiding geven aan de stichting, in samenwerking met de overige bestuursleden en de (vertegenwoordiging 

van) de deelnemende musea. 
- Werken aan beleid en organisatie van de stichting. 
- Namens de stichting naar buiten treden. 
 
Persoonlijk profiel 
- Weten hoe een vrijwilligersorganisatie functioneert en daarmee kunnen omgaan. 
- Bestuurlijke ervaring. 
- Diplomatiek. 
- Kunnen denken in kansen en mogelijkheden om tot een resultaat te komen tegen acceptabele kosten. 
- Improvisatievermogen. 
- Doener èn strategisch denker. 
- Museale ervaring is een plus, affiniteit met kleine musea een must. 
- Netwerker. 
 
Dit is geen betaalde functie. Omdat ModH geen noemenswaardige inkomsten heeft behalve projectsubsidies, 
moet de kandidaat zich aan budgettaire beperkingen kunnen houden. Noodzakelijke onkosten kunnen, na 
overleg, vergoed worden. 
 
Doordat ModH een culturele ANBI is kan de succesvolle kandidaat bepaalde kosten (uren) ook als niet-
gedeclareerde declarabele bijdrage als aftrekpost IB opvoeren. 
 
ModH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het bestuur. 
 
Voor meer informatie 
Neem contact op met secretaris@museumomdehoek.nl en laat uw telefoonnummer met een gewenst 
belmoment achter, dan bellen we u. Of stuur meteen uw cv met een korte motivatie! 
Zie ook www.museumomdehoek.nl. 
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