Vanwege het vertrek van één van onze bestuursleden is de stichting Nishant Bhola | World
of Dance voor haar bestuur op zoek naar een

Secretaris
De Stichting Nishant Bhola | World of Dance is eind 2015 opgericht op initiatief van de
Indiaas/Nederlandse choreograaf Nishant Bhola. Onze missie is om professionele
innovatieve dansvoorstellingen te maken met een sterke focus op de menselijke identiteit
binnen een veelheid aan culturen. De gemeenschappelijke taal van dans is daarvoor bij
uitstek geschikt, omdat het de kracht heeft om uit te drukken wat verbaal onuitdrukbaar is.
Als stichting willen wij actief onderdeel zijn van een ecologie waarin dans, artistieke
ontwikkeling, de samenleving, de politiek en de publieke ruimte elkaar beïnvloeden en
voeden. De kernwoorden daarbij zijn Artistiek, Sociaal, en Inclusief.
Artistiek: dynamische, innovatieve en vernieuwende dansvoorstellingen, die binnen een
professionele en theatrale context verhalen vertellen over menselijke thema’s.
Sociaal: dans als verbinding en middel voor de kunstzinnige en sociale ontwikkeling van
kinderen en andere doelgroepen via binnen- en buitenschoolse (educatieve) activiteiten.
Inclusief: vanuit maatschappelijke betrokkenheid via dans de beweging náár de wijk, de
openbare ruimte en de bewoners en toeschouwers. Ontmoeten, participeren en (ver)binden
als inspiratiebron voor de ontwikkeling van community art.
De stichting is gevestigd in Roosendaal en heeft zich als stadsdansgezelschap verbonden
aan de stad en haar omgeving. Zo dragen we bij aan Festival Roosendaal Danst! en
verzorgen we danseducatie op regionale basisscholen. Tegelijkertijd zijn we ook
internationaal actief in het theater en op scholen. In 2016 waren we bijvoorbeeld
gastdocent op het Beijing Dance Festival, en in 2017 maakten we op uitnodiging van het
Erasmus huis een toernee met workshops en voorstellingen op Java.
De stichting wordt op dit moment vertegenwoordigd door een bestuur bestaande uit drie
leden (voorzitter, secretaris, penningmeester). De dagelijkse leiding is in handen van de
directie, die gevormd wordt door de artistiek leider (Nishant Bhola) en de zakelijk leider.
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Taken en verantwoordelijkheden
Als secretaris van het bestuur van de stichting Nishant Bhola | World of Dance hou je een
algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de
stichting. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en is niet gericht op het operationeel beleid.
Specifieke taken van de secretaris zijn het verzorgen van de correspondentie (e-mail,
brieven), het schrijven van beleidsstukken van de Stichting, het beheren van het (digitale)
archief en het notuleren van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter
neemt de secretaris het (technisch) voorzitterschap over bij bestuursvergaderingen.
Wat we vragen
Je hebt affiniteit voor (hedendaagse) dans en kan de visie van de Stichting uitdragen. Je
onderschrijft de uitgangspunten van Governance code cultuur en bent enthousiast om
samen met de andere bestuursleden te werken als een team. Eerdere ervaring als
bestuurder van een (culturele) organisatie is natuurlijk een pré. Omdat we ons als
stadsdansgezelschap verbonden hebben aan Roosendaal, zoeken we iemand die een sterke
band heeft met de gemeente, haar organisaties en haar inwoners.
Je hebt affiniteit met secretariële werkzaamheden, beschikt over een goede beheersing van
gangbare software (zoals MS Office) en communicatiemiddelen, en bent bekend met het
werken op een cloudlocatie (Dropbox).
Wat wij bieden
Werken voor Stichting Nishant Bhola | World of Dance betekent onderdeel zijn van een
jong, ambitieus en ondernemend team. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en korte
communicatielijnen met directie en bestuur. De inzet varieert met de activiteiten door het
jaar heen, waarin periodes van hoge activiteit afgewisseld worden met relatief rustige
periodes. Gemiddeld schatten we de gemiddelde inzet in op 8 uur per maand. Reis- en
onkosten worden in principe vergoed.
Kijk voor meer informatie over de stichting en onze activiteiten op www.worldofdance.nl.
Heb je interesse, dan zien we je motivatiebrief en beknopt CV heel graag tegemoet op
bestuur@worldofdance.nl. Via dit e-mail adres kun je ook contact opnemen voor meer
informatie over de functie en de stichting Nishant Bhola | World of Dance.

