
 
Stichting de Maakruimte zoekt bestuursleden 
 

Stichting De Maakruimte 
Stichting De Maakruimte ontwerpt, ontwikkelt en produceert 
creatieve en innovatieve projecten. De Maakruimte zet mensen, 
organisaties en de maatschappij creatief in beweging en verbinding 
door middel van maken. De Maakruimte voert projecten uit in het 
onderwijs, sociaal, cultuur en welzijnsdomein. 
 
Wij geloven dat er meer ruimte nodig is om te experimenteren, te 
doen en te ontwikkelen. Dit creëert De Maakruimte. We zetten 
creativiteit in om te innoveren en laten nieuwe cross-overs ontstaan. 
Uit het hokje, weg van de gebaande paden. De Maakruimte beweegt 
zich tussen verschillende domeinen en disciplines. 
 
De Maakruimte bestaat uit een kernteam en heeft daarnaast een 

groot netwerk aan makers die per project worden ingevlogen. Onze uitvalsbasis is de Vrije Wolf 
gevangenis in Utrecht. Daarnaast zijn wij op diverse plekken in de stad Utrecht te vinden. Stichting De 
Maakruimte is een startende stichting en zoekt om die reden naar bestuursleden die mee willen maken 
aan de basis van deze stichting. Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden. Waarvan een 
voorzitter, een algemeen lid en een tijdelijke secretaris en penningmeester. Om de Stichting verder te 
kunnen ontwikkelen zijn we op zoek naar bestuursleden voor de functies van penningmeester en een 
algemeen lid. 
 
Profiel van het bestuur: 
Het bestuur komt vier keer per jaar samen voor een bestuursvergadering.  
De rol van het bestuur is het bewaken van de missie en de visie van de stichting. Het bestuur geeft 
advies over de koers van de stichting. De functie van bestuurslid is onbezoldigd. 
 
Penningmeester 
De penningmeester ziet toe op een correcte uitvoering van de financiële gang van zaken binnen de 
stichting. Dit betekent het goedkeuren van begrotingen en het beoordelen van het financiële jaarverslag 
en project afrekeningen. 
Naast deze taken zijn we opzoek naar een bestuurslid die zich herkend in het volgende profiel: 

- Affiniteit met een van de volgende domeinen: kunst, cultuur, onderwijs en/of welzijn. 
- Het is een pré als je ervaring met de taken van penningmeester; 
- Enthousiasme voor het opzetten van een nieuwe stichting. 

 
Algemeen lid 
Naast deze taken zijn we opzoek naar een algemeen bestuurslid die zich herkend in het volgende 
profiel: 

- Affiniteit met een van de volgende domeinen: kunst, cultuur, onderwijs en/of welzijn. 
- Het is een pré als je strategisch en bestuurlijk inzicht hebt.  
- Enthousiasme voor het opzetten van een nieuwe stichting; 

 
Geïnteresseerd? Een motivatie vergezeld van een curriculum vitae kan tot 1 juli 2019 gestuurd worden 
naar demaakruimte@gmail.com t.a.v. Sjaan van Riel. Voor vragen kan je contact opnemen met 
demaakruimte@gmail.com of met Sjaan: 06-27021616. 
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