
Functieprofiel bestuurslid Stichting Waterliniemuseum 
 
De organisatiestructuur 
De organisatie van het Waterliniemuseum Fort bij Vechten wordt gevormd door een samenwerking 
tussen de Exploitatiemaatschappij Fort Vechten BV en de Stichting Waterliniemuseum Fort bij 
Vechten. Beide organisaties werken samen op basis van een duidelijk taakverdeling en een eigen 
verantwoordelijkheid.  De onderlinge samenwerking tussen de Stichting en de 
Exploitatiemaatschappij is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
Van twee van onze bestuursleden zijn inmiddels de benoemingstermijnen verstreken, zodat sprake is 
van een vacature van  de penningmeester en van  de voorzitter. 
 
De taken van partijen: 
• De Exploitatiemaatschappij Fort Vechten BV  is verantwoordelijk voor: 
• De algehele exploitatie van het fort. Dit betreft zowel de museale als de commerciële activiteiten; 
• Draagt zorg voor het beheer en onderhoud van terrein, gebouwen en installaties; 
• Is verantwoordelijk voor de personele invulling en de aansturing van personeel en vrijwilligers.  
 
De stichting is verantwoordelijk voor: 
• Levert deskundigheid over de museale invulling van het museum; 
• Heeft vooral adviserende en stimulerende rol ten aanzien van de museale activiteiten; 
• Draagt zorg voor het opstellen van jaarrekening door de externe accountant; 
• Beheert de collectie en ontwikkelt nieuwe ideeën voor exposities en tentoonstellingen in 

Samenwerking met de Exploitatiemaatschappij; 
• Heeft een belangrijke taak bij de verwerving van fondsen en sponsoren voor nieuwe 

Tentoonstellingsonderdelen, wisseltentoonstellingen en museale evenementen. 
• De bestuursleden voeren de bestuurstaken onbezoldigd uit zonder last en ruggenspraak. 
 
Functieprofiel: 
• De Stichting Waterliniemuseum Fort bij Vechten kent een bestuur van drie personen; de 

voorzitter, de penningmeester en de secretaris.  
• Wij zoeken nieuwe en enthousiaste bestuursleden die invulling willen geven aan het 

bovenvermelde takenpakket 
• Voor het nieuwe bestuur zoeken wij mensen met de onderstaande kwaliteiten: 
• Heeft kennis van de culturele sector, of de Leisure industrie; 
• Is creatief en instaat nieuwe ideeën en museale concepten te ontwikkelen; 
• Heeft een uitgebreid netwerk; 
• Kan invulling geven aan de ambassadeursfunctie van het Waterliniemuseum Fort bij Vechten; 
• Kan een belangrijke bijdrage leveren aan sponsoring en fondsenwerving. 
• Geïnteresseerden kunnen de website van het museum bekijken voor meer informatie over het 

museum en kunnen voor deze functie schriftelijk reageren of contact opnemen met de hr. K. 
Kamp voor informatie. 

 
U kunt reageren tot 14 april 2023. Mail uw motivatie en CV naar info@waterliniemuseum.nl 
Achterdijk 12 
3981 HB Bunnik  
Tel: 0317421711 


