
 
 
 

Vacature twee bestuursleden vanaf 1-1-2021 
 
Literaire organisatie Tilt zoekt nieuwe bestuursleden 
 
De bestuurstermijn termijn van twee huidige bestuursleden loopt eind dit jaar af. Daarom zijn we op 
zoek naar een penningmeester en een secretaris. Dat doen we op een uitdagend moment in ons 
bestaan. In 2020 werd onze meerjaren-subsidieaanvraag bij provincie en gemeente – ondanks een 
goede beoordeling – afgewezen. Hoewel de gemeente inmiddels besloten heeft Tilt deels te 
subsidiëren, betekent dit dat Tilt kleiner, flexibeler en met een aangescherpte focus 2021 ingaat. De 
ambitie is om op termijn weer te groeien. Want onze missie is en blijft: Tilt laat verhalen leven. 
 
De nieuwe koers 
Tilt ontwikkelt zich van festivalorganisatie tot productiehuis. In onze activiteiten staan de 
schrijfresidenties en de publicaties en producten die daaruit voortkomen centraal. Deze organiseren 
en produceren we altijd in samenwerking met onze partners: uitgeverijen, podia, festivals in en 
buiten Brabant, bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties. Aan elke residentie 
koppelen we een publieksactiviteit op maat. Zo geven we schrijvers een podium en bereiken we een 
groter en divers publiek. Dat doen we nadrukkelijk met nieuw en gevestigd talent in de regio Noord-
Brabant. De komende jaren willen wij onze regionale functie versterken en verder uitbouwen.  
 
Wie zoeken wij? 
Tilt is een kleine organisatie. Dat vraagt om een betrokken, actief en soms ook meewerkend bestuur. 
Als we onze groeiambities waarmaken, kan het bestuur weer meer op afstand gaan opereren. We 
zoeken daarom bestuursleden die zich actief inzetten voor Tilt en die samen met de medewerkers de 
nieuwe koers en ambities handen en voeten geven. We zoeken mensen met een relevant netwerk, 
die willen helpen bij onze fondsenwerving en die de organisatie naar buiten toe kunnen 
vertegenwoordigen. 

Profiel penningmeester 

De penningmeester houdt toezicht op het uitvoeren van het financieel beleid van Tilt en de correcte 
uitvoering van de financiële gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast geeft de penningmeester 
gevraagd en ongevraagd financieel advies en feedback aan het team.  

De penningmeester is specifiek belast met: 

• het regelmatig, doch ten minste vier maal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële 
positie van de stichting of vereniging aan het bestuur 

• de accordering van de uitbetaling van de gelden van Tilt 
• het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende stichtingsjaar  



• het meewerken aan het jaarlijkse verslag van een door het bestuur aangewezen externe 
registeraccountant  

• sparringpartner voor team op terrein van financiën 
• het deelnemen aan bestuursvergaderingen 

We verwachten van de penningmeester het volgende: 

• Inzicht in de financieel-economische vraagstukken waarmee een organisatie als Tilt 
geconfronteerd wordt. 

• Integere, resultaatgerichte, samenwerkende, onafhankelijke en ondernemende opstelling 
• Helicopterview en analytisch vermogen 
• Relevante ervaring met de financieel administratieve kanten van een organisatie 
• Affiniteit met cultuur en/of ondernemen 
• Het voeren en beoordelen van financieel beleid en verslaglegging op de korte en lange 

termijn 
• Bij voorkeur kennis van kaders, richtlijnen en uitgangspunten van financiële regelingen op 

het gebied van literatuur en cultuur in het algemeen en het werkgebied van Tilt in het 
bijzonder 

Profiel secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor de interne en eventuele externe communicatie en is specifiek 
belast met:  

• de voorbereiding en het beleggen van vergaderingen 
• het deelnemen aan de bestuursvergaderingen 
• het notuleren van vergaderingen 
• het beheer van de eigendommen (is bescheiden) 
• de administratie en correspondentie (is bescheiden) 
• eventueel sparringpartner voor het team 

We verwachten van de secretaris het volgende: 

• Integere, resultaatgerichte, samenwerkende, onafhankelijke en ondernemende opstelling 
• Helicopterview en analytisch vermogen 
• Relevante ervaring met een maatschappelijke organisatie 
• Affiniteit met cultuur en/of ondernemen 
• Het beoordelen en mee ontwikkelen van beleid en verslaglegging op de korte en lange 

termijn 
• Bij voorkeur kennis van kaders, richtlijnen en uitgangspunten van regelingen op het gebied 

van literatuur en cultuur in het algemeen en het werkgebied van Tilt in het bijzonder 

Bij interesse graag contact opnemen met Annemie Jans, bestuursvoorzitter: 
annemiejans@gmail.com 

 

 

 


