
Vacature voorzitter Stichting Casa Cadanza 

 

Voel je je betrokken bij de samenleving van de gemeente Lansingerland? Wil je je inzetten voor cultuur 

binnen die gemeente en heb je tijd om als ervaren bestuurder het Cultuurhuis Casa Cadanza op de kaart te 

zetten? Dan komen we graag met je in contact. 

Wat ga je doen? 

De stichting in oprichting ‘Stichting Casa Cadanza’ is per 1 mei 2022 op zoek naar haar eerste voorzitter 

(onbezoldigd). Als eerste voorzitter van de stichting in oprichting van het Cultuurhuis in Berkel Centrum 

West ‘Stichting Casa Cadanza’ ben je het eerste lid van het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de 

stichting en is verantwoordelijk voor het beleid en de algehele gang van zaken. Het bestuur bestaat op 

termijn uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en één of meerdere bestuursleden.  

Als voorzitter ben je in de eerste plaats het gezicht van de stichting en de verbinder die de Stichting Casa 

Cadanza op de kaart zet en laat groeien. Je richt je op het opstellen van de subsidieaanvraag van 2023 aan 

de gemeente Lansingerland en het tot stand brengen van een bestuur van minimaal drie personen. Samen 

met het bestuur draag je zorg voor het opzetten van de organisatie, opstellen van de programmering, 

uitbreiden van het netwerk en sluitend maken van de exploitatie o.a. middels het aantrekken van huurders. 

Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de gemeente, leid je de bestuursvergaderingen en onderhoudt je 

contacten met de lokale gemeenschap. Bij de start van je voorzitterschap word je ondersteund door één of 

meerdere projectleiders van de gemeente. 

Wie zoeken wij? 

Een enthousiaste voorzitter met passie voor de samenleving en een hart voor cultuur die: 

- Aantoonbare bestuurservaring heeft, idealiter binnen een maatschappelijke context; 

- Een verbinder die initiatiefrijk is, anderen stimuleert en enthousiasmeert en Stichting Casa Cadanza op 

de kaart wil en kan zetten; 

- Een (bege)leider die ervaring heeft in het opzetten van organisaties en het coördineren en uitvoeren van 

bestuurswerkzaamheden; 

- Een goede vertegenwoordiger van de stichting die op lokaal, regionaal en landelijk niveau deelneemt 

aan vergaderingen, een breed netwerk heeft in Lansingerland en omgeving en dit netwerk graag inzet 

en uitbreidt om bedrijven en maatschappelijke organisaties te verbinden aan de stichting; 

- Idealiter een conceptueel denker met kennis van ontwikkelingen op het gebied van cultuurhuizen en 

gemeentelijke multifunctionele accommodaties met bibliotheek, film- en theater; 

- Een voorzitter die gemiddeld 4 uur per week beschikbaar is (onbezoldigd) en die de concept-statuten 

van de stichting in oprichting ‘Stichting Casa Cadanza’ onderschrijft. 

Wat bieden wij? 

Zinvol en uitdagend werk voor de maatschappij in de mooie omgeving van Lansingerland. De gelegenheid om 

mee te bouwen aan de ontwikkeling van het Cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Veel ruimte om invulling te 

geven aan de stichting in oprichting. De mogelijkheid om een betekenisvolle rol te vervullen en 

tegelijkertijd een inspirerend netwerk uit te bouwen. Het betreft een functie op vrijwillige basis. 



Voor meer informatie over Casa Cadanza, kijk op de website https://casacadanza.nl/ 

Hoe kun je solliciteren? 

Ben je enthousiast over deze functie van voorzitter? Stuur dan je sollicitatie met CV via email vóór 15 april 

2022 naar info@casacadanza.nl t.a.v. M. Luth (secretaris procedure) of neem voor meer informatie 

telefonisch contact op met Mart Toet, één van de gemeentelijke projectleiders (06-30365971). Wacht niet 

met het sturen van je sollicitatie tot de sluitingsdatum. Wij lezen de vacatures op volgorde van binnenkomst 

en plannen eventueel al gesprekken in. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen in je netwerk wel! 
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