
De stichting Bevrijdingsfestival Drenthe
is op zoek naar

TWEE NIEUWE

BESTUURSLEDEN
De stichting Bevrijdingsfestival Drenthe draagt zorg voor 

het jaarlijks organiseren van het Bevrijdingsfestival in Dren-
the, op 5 mei aan de Baggelhuizerplas in Assen. Het bestuur 

van de stichting zet als eindverantwoordelijke het beleid uit en 
houdt toezicht op de uitvoering hiervan. De uitvoering geschiedt door 

een productieteam onder leiding van een festivaldirecteur/productielei-
der. 

Het bestuur komt gemiddeld 7 keer per jaar, eens per 6 weken bij elkaar. Het bestuur, het 
productieteam en de grote groep vrijwilligers kenmerkt zich als één super gemotiveerd team, dat maar 
één doel voor ogen heeft: het organiseren van een prachtig festival op 5 mei! Op dit moment bestaat 
het bestuur uit drie leden, namelijk een voorzitter, tevens penningmeester a.i., een secretaris en een al-
gemeen lid.
Wij willen het bestuur graag uitbreiden met twee nieuwe leden.

Vicevoorzitter
De vicevoorzitter vervangt, indien nodig, de voorzitter en is de komende twee jaren mede verantwoor-
delijk voor het stichtingsbeleid. Tevens houdt de vicevoorzitter toezicht op de uitvoer van de taken van 
de festivaldirecteur/productieleider en overige leden van het productieteam. Het productieteam legt 
tijdens de vergaderingen verantwoording af aan het bestuur. 

In oktober 2024 treedt de huidige voorzitter af, vanwege het einde van zijn maximale statutaire periode 
(2x 4 jaar). De vicevoorzitter wordt geacht de taken van de voorzitter op dat moment over te nemen. De 

voorzitter leidt de vergaderingen, is eindverantwoordelijk voor het beleid, in samenspraak met 
de overige bestuursleden en is tevens woordvoerder namens de stichting. De voorzitter 

heeft veel -informeel- overleg met de festivaldirecteur/productieleider.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Hij/
zij stelt samen met de festivaldirecteur/productieleider jaarlijks de begroting 
op en bewaakt deze. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor 
het aanvragen van diverse subsidies en het uitbreiden van de contac-
ten met de sponsoren. De penningmeester heeft bij voor-
keur een achtergrond in de accountancy, dan wel 
sterke affiniteit met financiën. 

Voor nader informatie 
kun je contact opnemen 

met Gerrit Boes, voorzitter 
van de stichting BFD

( 06-5426 0042
* voorzitter@bfdrenthe.nl


