
CBK Zuidoost: Bestuurslid 
Stichting CBK Zuidoost 
CBK Zuidoost in Amsterdam zoekt een Bestuurslid met een juridische 
achtergrond voor 4-5 bijeenkomsten per jaar | Sluitingsdatum: 31-01-2023 

 

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) is al meer dan 35  

jaar dé plek voor actuele beeldende kunst vanuit een interculturele,  

inclusieve invalshoek. Wij brengen een breed publiek op verschillende  
locaties in contact met kunst van nu. Dat doen wij met een klein bevlogen  

team met hart voor de zaak, vanuit onze vestiging in Amsterdam Zuidoost. 

CBK Zuidoost gelooft dat kunst een groot verschil kan maken in de levens van mensen en in 
de wereld. Het is onze missie om beeldende kunst voor iedereen toegankelijk te maken. En 

om iedereen daar onderdeel van te maken door verschillende expertises en disciplines bij 
elkaar te brengen. 

Op dit moment zijn wij opzoek naar een 6e bestuurslid met een juridische achtergrond. 

 

Het bestuur 
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf mensen van diverse achtergronden. We delen de 

liefde voor kunst, representatie en Amsterdam Zuidoost. Wij zijn op zoek naar een 6e lid 

met een juridische achtergrond om mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over 

het te voeren beleid, strategie en personeelszaken.  

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, het houden van toezicht op de 
directie en de algemene gang van zaken in de stichting én het met raad en daad terzijde 

staan van de directie. 

CBK Zuidoost werkt nu nog met een Stichtingsmodel. Dit wordt in 2023 omgevormd tot 

een Raad van Toezicht model waarbij de nadruk komt te liggen op de controlerende functie 

van de leden. Met het 6e lid zoeken wij dan ook iemand die actief wil meedenken in deze 

transitie.  

https://www.cbkzuidoost.nl/
https://www.cbkzuidoost.nl/over-ons/bestuur/


Bestuurslid 

Wie zoeken wij: 

 Een bestuurslid met algemene juridische kennis, en achtergrond; 

 Affiniteit met kunst en cultuur; 

 Affiniteit/ betrokkenheid met Amsterdam Zuidoost; 

 Bestuurlijke ervaring (in de culturele sector) is gewenst; 

 

Wat je kunt verwachten 

Wij vergaderen ongeveer 4 a 5 keer per jaar. Dit begint met een gezamenlijke maaltijd rond 

17:30 uur en starten de vergadering rond 18:00 tot 21:00 uur. Vergoeding per keer: 120,-. 

Daarnaast kan er tussendoor beroep worden gedaan op je expertise voor advies en 

ruggespraak.  

Geïnteresseerd? 

Voor verdere vragen en toelichting kan contact worden opgenomen met de voorzitter, 

Henry de Vries. 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te versturen voor 31 januari 2023 

naar s.ubro@cbkzuidoost.nl t.a.v. Bestuur CBK Zuidoost 

De sluitingstermijn voor reageren is: dinsdag 31 januari 2023. 

 

mailto:vriesh@icloud.com
mailto:s.ubro@cbkzuidoost.nl

