
 

VACATURE  

SECRETARIS (M/V) 

Vanwege het vertrek van de huidige secretaris zijn we per direct op zoek naar een nieuwe secretaris.  
 
Wie zoeken we?  
De spin in het web van de stichting Maastrichtse Componisten die zorgvuldig kan omgaan met informatie. 
Iemand die gaat samenwerken in een enthousiast en inspirerend bestuur. Kennis van cultuur en in het 
bijzonder van muziek vinden we prettig maar is niet noodzakelijk. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit 
naar een vrouw.  
 
Wat doet een secretaris? 
- vergaderingen voorbereiden (plannen, stukken verzamelen, opstellen agenda); 
- verslagen/notulen opstellen en versturen; 
- bewaken van uitgezette acties; 
- post verwerking (voornamelijk e-mail), correspondentie voor het bestuur; 
- archivering en beheer secretariële stukken; 
- meedoen met de overige bestuursactiviteiten.  
 
Wie zijn wij? 
De Stichting Maastrichtse Componisten heeft als doel de schoonheid en kwaliteit van muziek, geschreven door 
componisten uit de stad Maastricht en haar wijde omgeving, onder de aandacht te brengen van een breed 
publiek. De stichting realiseert dit door aansprekende activiteiten te organiseren of aansluiting te zoeken bij 
andere initiatieven. 
 
Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit enthousiaste leden die ieder een cultureel ondernemende bijdrage leveren aan het 
artistieke beleid en de totale programmering van de stichting. Eenmaal per 2 maanden staat er een 
vergadering op het programma om de voortgang van de diverse projecten te bespreken. Tijdens de 
vergaderingen wordt er tevens ruim tijd uitgetrokken om samen te sparren over ambities op lange termijn 
en/of kaders en inhoud vast te leggen van eigen producties en projecten. Meer informatie over de 
bestuursleden is terug te vinden op https://www.maastrichtsecomponisten.eu/de-stichting/bestuur/ 
 
Interesse of meer informatie nodig? 
Mail naar voorzitter@maastrichtsecomponisten.eu. voor meer informatie of bel met Patrick Eggen (voorzitter) 
op +31 6 46 08 32 09. Bij interesse in deze functie stuur je jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae  
vóór 15 november aanstaande naar bovenstaand emailadres. 
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