Sint Cecilia is een dynamische muziekvereniging uit Oerle (Velhoven) die al meer dan honderd jaar
bestaat maar met de tijd meegaat.
Wekelijks maken ruim 80 leden van alle leeftijden muziek met elkaar.
De vereniging bestaat op dit moment uit 3 orkesten. Het beginnersorkest waarbij leerlingen kunnen
doorgroeien via ons opleidingsorkest naar het grote orkest. Het grote orkest speelt in de 1ste divisie.
Alle orkesten staan onder leiding van professionele dirigenten.
Onze kernwaarden zijn: Muziek, Plezier, Met elkaar.
Onze muziekvereniging organiseert door het jaar heen verschillende muzikale optredens zoals
theaterconcerten met artiesten maar ook enkele optredens die jaarlijks terugkomen zoals het
Nieuwjaars‐/Kerstconcert en Muziek bij de School. Hierbij komen vele muziekgenres aan bod, van
klassieke muziek tot popmuziek en van marsmuziek tot filmmuziek. De vereniging streeft er steeds
naar om toehoorders en muzikanten een diversiteit aan muziek te bieden.
Met deze diversiteit aan muziek en muzieksoorten tracht de vereniging enerzijds haar toehoorders
steeds te verrassen en anderzijds tracht de vereniging haar muzikanten te boeien, te prikkelen en te
binden. De Muziekcommissie stelt hiervoor zorgvuldig een meerjarenplan samen.
Binnen het relatief jong en goed functionerend bestuur, is vanwege het verlopen van de
bestuurstermijn de vacature van voorzitter ontstaan.
VOORZITTER (m/v)
Wij zoeken:
Een enthousiast en gedreven persoon die over een gezonde dosis werklust beschikt en affiniteit
heeft met muziek én jeugd. Een woordvoerder en boegbeeld voor de vereniging, iemand die het
aandurft om een gepassioneerde groep muzikanten voor te gaan. De persoon hoeft zelf géén
muzikant te zijn of over een muzikale achtergrond te beschikken. Tijdsbesteding is ongeveer 2‐ 4
uurtjes per week.
Taken:
•
•
•
•

Heeft de algehele coördinatie en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten
Het constructief leiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen
Heeft regelmatig overleg met de dirigenten
Samen met bestuur en leden doelen bepalen voor de korte en lange termijn

Vaardigheden:
• Beschikt over leidinggevende capaciteiten
• Beschikt over de capaciteit om mensen te motiveren en passioneren
• Beschikt over enthousiasme en een dosis gezonde humor
• Beschikt over regionale/ gemeentelijke binding
• Bestuurlijke kennis is een pré
Wij bieden:
Een mooie vereniging die het durft tradities los te laten en telkens opnieuw probeert muzikale
uitdagingen aan te gaan. Bestuursfuncties binnen onze vereniging zijn op vrijwillige basis.
Sollicitaties:
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?
Stuur uw reactie naar ons secretariaat: secretaris@sintceciliaoerle.nl

