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Profiel ledenraad  

 

De Kunstenbond is een vereniging van leden en voor leden. Vanuit de verschillende 

vakgroepen zijn de leden vertegenwoordigd in de ledenraad. De ledenraad is het hoogste 

orgaan in de vereniging. Ze controleert het bestuur van de Kunstenbond. Zo stelt de 

Ledenraad de begroting en de jaarrekening vast en ook het beleidsplan. Verder benoemt ze 

de leden van het Verenigingsbestuur. Ze komt minimaal 2x per jaar samen. 

Wie zoeken we? 

• je bent lid van de Kunstenbond 

• de rechtspositie van creatieven gaat je aan het hart 

• je weet wat er leeft en speelt in jouw vakgroep en kent de nieuwste ontwikkelingen in 

het veld 

• je hebt een goed en divers netwerk onder collega’s 

• je kunt goed overzicht houden en meedenken in grote lijnen en plannen 

• je hebt ervaring in het lezen en beoordelen van beleidstukken, begrotingen en 

jaarrekeningen 

• je kunt de deelbelangen van je vakgroep en het algemeen belang van de 

Kunstenbond goed afwegen 

• je hebt bij voorkeur bestuurlijke ervaring  

• je bent geen lid van het vakgroepsbestuur of verenigingsbestuur 

 

Hoeveel tijd kost het? 

• De ledenraad vergadert minimaal 2x per jaar, in de praktijk nu 3 per jaar, ongeveer 

een dagdeel per bijeenkomst.  

• Enkele keren per jaar zijn er informatieve en informele intervisie bijeenkomsten waarin 

we dieper op een bepaald onderwerp ingaan. 

• Met enige regelmaat komt er wat in je mailbox om te lezen, reageren, mee te denken.  

 

Wat wij je bieden: 

• een vergoeding per ledenraad vergadering en reiskosten 



 

  

 

• de kans om jouw steentje bij te dragen aan een eerlijk inkomen en betere 

rechtspositie voor creatieven 

• nauw contact met betrokken collega’s en een uitbreiding van je netwerk 

• de kans om je bestuurlijke ervaring te vergroten in een bond in beweging. 


