
 
Vacature bestuur Wenneker Cinema 

De omgeving  
Wenneker Cinema vertoont op een sfeervolle en gastvrije locatie in het centrum van Schiedam een ruime 
selectie films variërend van arthousefilms tot publiekstrekkers. Het doel is om de mensen uit Schiedam en 
omgeving te laten genieten van kwaliteitsfilms en hen te betrekken bij een bloeiend cultuurklimaat. In het 
kader van cultuureducatie worden naast de reguliere vertoningen ook andere evenementen georganiseerd, 
vaak in samenwerking met culturele partners in het Wennekerpand. Daarnaast is Wenneker Cinema lid van 
Cineville, een landelijk samenwerkingsverband van filmhuizen. Wenneker Cinema heeft een directeur die 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van een coördinator en een groep 
van ca. 50 enthousiaste vrijwilligers.  

Wenneker Cinema is op zoek naar  

PENNINGMEESTER BESTUUR 
De functie  
De penningmeester is het financieel ‘geweten’ van  Wenneker Cinema. Hij heeft actuele kennis van wet- en 
regelgeving, de mogelijkheden op het gebied van subsidies en fondsen(werving) en streeft naar het genereren 
van zoveel mogelijk vaste inkomsten. Hij is een specialist die controleert en bewaakt, maar ook steeds zoekt 
naar nieuwe mogelijkheden. De penningmeester verzorgt en controleert de betalingen en maakt met regelmaat 
kwartaalrapportages en analyses. Heeft affiniteit met Wenneker Cinema en cultuur in het algemeen, en het 
werken in een vrijwilligersorganisatie. Hij is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
beleid, gebaseerd op de missie en visie van Wenneker Cinema. Hij doet dit in nauw overleg met de overige 
bestuursleden, de vrijwilligers en de directeur van Wenneker Cinema.  

Voorwaarden  
Het betreft een onbezoldigde functie vanaf 1 september 2019. Wij bieden een enthousiast bestuur en een 
organisatie waar cultuurbeleving centraal staat. Net als alle andere vrijwilligers mag een lid van het bestuur 
alle filmvoorstellingen van Wenneker Cinema bijwonen. Wij verwachten een gemiddelde tijdsbesteding van 
enkele uren per week, de bestuursvergadering vinden voornamelijk ’s avonds plaats.  

Informatie en reageren  
Voor meer informatie en het opvragen van de complete functiebeschrijving kunt u contact opnemen met 
directeur Gerard Sparla (info@wennekercinema.nl / 0651113107) of voorzitter Menno Siljee 
(menno_siljee@hotmail.com / 0618430715).  

Je sollicitatie met motivatie en CV kunt u vóór 1 augustus sturen naar bestuur@wennekercinema.nl of per 
post naar:  

Wenneker Cinema 
T.a.v. Bestuur 
Vijgensteeg 2 3111 PT 
Schiedam  

Vervolgprocedure: gesprekken vinden plaats in de week van 26 augustus 2019. 
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