VACATURE
Lid van het Bestuur
van Stichting
Project Space 1646
In verband met de verdere professionalisering
van 1646 als organisatie, zoeken wij een nieuw
lid om het Bestuur van Stichting Project Space
1646 uit te breiden. (M/V/X)

Over 1646

Missie en visie

Stichting 1646 is een experimentele kunstruimte in hartje
Den Haag. Met een experimenteel, internationaal, en gratis
publieksprogramma wil 1646 een bijdrage leveren aan een
samenleving die steeds complexer wordt. Gevestigde structuren
en traditionele gezichtspunten worden aan de kaak gesteld om te
reflecteren op actuele vraagstukken .

Conform het beleidsplan van 1646, en het creëren van de ideale
werkomstandigheden voor kunstenaars in het bijzonder, staan de
komende jaren in het teken van het verder formaliseren van de
bedrijfsvoering binnen de stichting. De ambitie is om eerlijkere
honoraria voor zowel de deelnemende kunstenaars als de
organisatoren te realiseren, om de financiële duurzaamheid van
de organisatie te verzekeren op basis van de Fair Practice Code
van de sector en te voldoen aan de verwachte wet- en regelgeving
omtrent zzp’ers.

In haar tentoonstellingsprogramma toont 1646 innovatieve
kunstenaarspraktijken en worden lokale en internationale
kunstenaars uitgenodigd om nieuw werk te produceren. Het
programma bestaat uit een breed overzicht van tentoonstellingen,
artist talks, evenementen, publicaties, gesprekken, podcasts en een
artist-in-residence programma. 1646 is een stichting die zich wijdt
aan het creëren van de ruimte en de middelen om de kunstpraktijk
te stimuleren. Door de focus op soloprojecten biedt 1646 een
diepgravend inzicht in de kunstenaar en diens werk.
De organisatie van 1646 bestaat uit een pool van 12 vrijwilligers
die helpen bij de installatie, afbouw en ontvangst van
tentoonstellingen. Daarnaast werken er 4 professionals op
marketing & communicatie en productie/financiën. Zij worden
aangestuurd door de twee curatoren van 1646 - Clara Pallí
Monguilod & Johan Gustavsson. Beiden zijn tevens bevoegd en
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de
experimentele kunstruimte en worden op hun beurt geadviseerd
door het bestuur van Stichting Project Space 1646. Het bestuur
komt 4-5 keer per jaar bij elkaar om besluiten te nemen op basis
van het beleidsplan en relevante ontwikkelingen die van invloed
zijn op de stichting.
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Het huidige bestuur van Stichting 1646 is veelzijdig qua
professionele expertise, maar is op zoek naar iemand die
het bestuur kan aanvullen met ervaring op het gebied van
personeelszaken, arbeidsrecht tot financieringsvormen. Kennis
over experimentele kunst is geen vereiste, affiniteit zeker wel!
Wij geloven in een ruimte voor makers, een productiehuis, waar
talentontwikkeling en begeleiding centraal staan op elk moment in
iemands carrière, lokaal of internationaal.
1646 ontvangt voor de exploitatie een structurele subsidie van
de gemeente Den Haag (2021-2024) uit de algemene middelen
Cultuur. Voor activiteiten en specifieke projecten werft 1646
aanvullende fondsen en subsidies bij bijvoorbeeld het Mondriaan
Fonds en Stroom Den Haag.

Profiel

Overig

In verband met de verdere professionalisering van 1646 als
organisatie, zoeken wij een nieuw lid om het Bestuur van
Stichting Project Space 1646 uit te breiden. (M/V/X):

Bestuursleden van de Stichting doen hun werk onbezoldigd. Wel
ontvangen zij jaarlijks een bescheiden bestuursvergoeding, ter
compensatie van onkosten en tijdsinzet.

Profiel van het Bestuur van Stichting Project Space 1646 in
het algemeen:

De zittingstermijn is 4 jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige
verlenging voor vier jaar.

• Affiniteit met de missie en visie van 1646 en een visie op een in
beweging zijnde kunst- en cultuursector.
• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, alsook de
bereidheid om minimaal viermaal per jaar bijeen te komen.
• Het vermogen om de twee zakelijk leiders te toetsen, coachen
en klankbord te zijn en de organisatie een spiegel voor te
houden.
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke
opstelling.
• Beschikkend over een relevant netwerk.
• Geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming.

Tijdsinvestering: 4 à 5 vergaderingen per jaar. Het wordt op
prijs gesteld wanneer bestuursleden buiten de vergaderingen
om betrokkenheid tonen door het bezoeken van activiteiten en
evenementen die de programmering van 1646 in Den Haag raken.

Voor ons bestuur zijn wij op dit moment op zoek naar een
kandidaat met het aanvullend profiel:

Juridisch-bedrijfsvoering
• Beschikt over een brede professionele juridische achtergrond.
Bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering in eigen praktijk
en binnen de creatieve sector.
• Heeft inzicht in personeelszaken, arbeidsrecht en bestuursrecht,
alsook de eventuele juridische consequenties van besluiten.
• Met gevoel voor de formele aspecten van de processen binnen
een lerende stichting (personeelszaken en governancestructuur).

Meer informatie over de organisatie is te vinden op 1646.nl

Tot slot
Vragen?
Neem contact op met Sebastiaan Buijs:
telefoon: +31641314113
e-mail: seb_buijs@hotmail.com

Interesse?
Stuur ons uiterlijk maandag 20 december een motivatiebrief met
curriculum vitae. Dit kan via: ddh@1646.nl. De procedure bestaat
uit een gesprek met minimaal een van de bestuursleden en de
twee artistiek directeuren van 1646.

Wij kijken uit naar je reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.
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