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BOeMS zoekt: Voorzitter 
 
Heb jij tijd en energie die je wilt inzetten ten bate van het verenigingsleven? Misschien is deze 
vacature dan wel iets voor jou! We zijn namelijk op zoek naar een voorzitter om het bestuur te 
versterken. Het bestuur van BOeMS zet zich vrijwillig in om richting en inhoud te geven aan de 
vereniging.  
 
BOeMS 
Musicalvereniging BOeMS, een toonaangevende amateurkunstgroep uit Tilburg bestaat al ruim 40 
jaar en wordt gevormd door getalenteerde, gepassioneerde en gemotiveerde leden.  
 
Oorspronkelijk staat deze afkorting voor ‘Brabantse Operette en Musical Spelers’. Maar eigenlijk staat 
BOeMS voor enthousiasme en gedrevenheid. Voor een club waar gezelligheid, kwaliteit en 
professionaliteit elkaar versterken. En voor een club met een rijke historie: BOeMS bestaat al meer 
dan veertig jaar en heeft in die tijd al heel wat mooie concerten en producties op de planken gebracht. 
 
Ons arrangement beperkt zich niet tot musicals. Tussen de grote producties door zitten we niet stil en 
treden we bij uiteenlopende gelegenheden op met concerten of theatershows. Bovendien maken onze 
jaarlijkse Pietenshows onderdeel uit van ons vaste programma. 
 
Het jaar 2017 is voor BOeMS het jaar geweest van investeren in de toekomst. Investeren in onze 
trouwe leden, investeren in onze nieuwe aanwas én investeren in een nieuw en zeer professioneel 
artistiek team. In januari 2019 spelen we de familievoorstelling Shrek the Musical. 
 
Het bestuur 
Ons bestuur bestaat uit zes leden met daarin voorzitter, penningmeester, secretaris en drie algemene 
leden. We komen gemiddeld een keer in de zes weken als bestuur bij elkaar. De vereniging kent 
ongeveer twee algemene ledenvergaderingen per jaar. Door het goed coördineren van bestaande en 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers is en blijft BOeMS een actieve vereniging waar vrijwilligers 
doeltreffend en met hart en ziel de activiteiten kunnen uitvoeren.  
 
Taken 

• Voorbereiden en leiden van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen 
• Oppakken van taken die hieruit voortkomen 
• Aanspreekpunt zijn op deelonderwerpen richting de vereniging 
• Meedenken en -beslissen over beleid 
• Boekhouding doornemen met overige bestuursleden 

 
Veel van de werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan. Het bestuur en de vaste 
medewerkers hebben doorgaans wekelijks contact via WhatsApp.  
 
Wij bieden 

• De gelegenheid om je talent en tijd in te zetten om amateurkunst te promoten 
• Een inspirerende omgeving met gedreven vrijwilligers 
• Extra invloed op het reilen en zeilen van de vereniging 
• Een ervaring die het vermelden waard is op je C.V. 

 
Reageren 
Wij zoeken iemand (m/v) uit de omgeving van Tilburg, die affiniteit en ervaring heeft met theater. Je 
bent flexibel, toegankelijk en communicatief sterk. Daarnaast beschik je over een groot netwerk of vind 
je het leuk om deze te creëren voor de vereniging. 
 
Wil jij je tijd en talenten inzetten om het bestuur te versterken? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie 
en C.V. t.a.v. bestuur BOeMS naar secretariaat@boems.nl  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met ons secretariaat via +31 6 25578288 of 
secretariaat@boems.nl 
 
 
 


