Vacature secretaris van de stichting Filmhuis Oldenzaal
(2 - 4 uur per week)
Filmhuis Oldenzaal bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die al vanaf 1988 films
vertoont. Aanvankelijk in buurthuizen en vanaf 1997 in professionele zalen. Eerst in bioscoop
Luxor, na de sluiting van de bioscoop in Stadstheater De Bond.
Het Filmhuis vertoont 4 tot 5 keer per maand op dinsdag- en woensdagavond arthouse-films en
de betere bioscoopfilm voor haar donateurs en andere belangstellenden. Vier keer per seizoen
is er een familiefilm in de schoolvakanties. Filmhuis Oldenzaal is een belangrijke speler in het
culturele leven in Oldenzaal en Noord Oost Twente.
De nieuwe secretaris draait mee bij de organisatie van de filmvertoningen en heeft daarbij
zitting in het bestuur dan de stichting.
Wat houdt de functie in?
Secretaris en zijn/haar taken en verantwoordelijkheden.
1. Het maken van verslagen van de bestuursvergadering en het maken van een lijst met
actiepunten o.v.v. verantwoordelijke voor dat actiepunt en de datum waarop de actie
wordt afgerond.
2. Het onderhouden van relaties met culturele en maatschappelijke/sociale organisaties in
de Gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel dan wel landelijk. Afhankelijk van het
thema dat aan de orde is vindt er afstemming vooraf plaats met de voorzitter.
3. Het onderhouden van publiciteit- en perscontacten, zowel ten aanzien van algemene
aard als de wekelijkse film-gerelateerde persinformatie.
4. Het leveren van de informatie zowel voor de website Filmhuis Oldenzaal als voor de
actuele(re) informatie voor de maandelijkse nieuwsbrief aan de web- en
nieuwsbriefbeheerder en Facebookbeheerder.
5. Zorgen voor het (laten) verzenden van de programmaflyers.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om zich in te zetten voor
bovenstaande activiteiten. Je hebt plezier in het organiseren en natuurlijk hou je van film. Je
past in de informele sfeer van het bestuur. Je kunt goed samenwerken en werkt ook
zelfstandig. Je kunt terugvallen op een flink aantal andere vrijwilligers.
Wat bieden wij?
 Een gezellige club film enthousiastelingen binnen en buiten Filmhuis Oldenzaal
 Jaarlijks een medewerkers uitje
 Gratis bezoek aan vertoningen van het Filmhuis
 Een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten

Belangstelling?
Geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan via het aanmeldingsformulier op de website.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met André Swart,
voorzitter@filmhuisoldenzaal.nl of 06-51207555. Na je sollicitatie nemen wij contact op over
de vervolgprocedure.

