
 

Leden Raad van Toezicht – ACBN/Stichting 
Vierdaagsefeesten  
Ben jij Nijmegenaar in hart en nieren en/of heb je affiniteit met de stad en de 
Vierdaagsefeesten? Voor Stichting ACBN en Stichting Vierdaagsefeesten 
(VDF)zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Wil je 
betrokken zijn bij evenementen die mensen en organisaties verbinden? Lees 
dan verder!  
 
De organisatie                        
ACBN/VDF houden zich bezig met het regisseren, organiseren en ondersteunen van 
diverse evenementen. Naast de Vierdaagsefeesten zijn uit het meer recente verleden te 
noemen European Green Capital, Giro d’Italia en 70 Jaar Bevrijding. Ook biedt met name 
ACBN ondersteunende diensten zoals projectmanagement, secretariaat en financiële 
administratie. Het enthousiaste kernteam van ACBN/VDF bestaat uit specialisten op het 
gebied van: marketing, communicatie, facility, veiligheid en mobiliteit. Zij worden 
ondersteund door de financiële administratie. Voor evenementen zoals de 
Vierdaagsefeesten treedt een deskundige projectdirecteur op. Bij de uitvoering van 
evenementen wordt de organisatie aangevuld met freelancers en zzp’ers.   
 
Stichting ACBN en Stichting Vierdaagsefeesten zijn twee afzonderlijke maar wel – via 
personele unies - met elkaar verbonden stichtingen. Per 1 oktober 2020 is voor beide 
stichtingen het Raad van Toezichtmodel gaan gelden. Dit betekent dat het traditionele 
bestuur als Raad van Toezicht is gaan fungeren. De bestuursfunctie wordt sindsdien 
vervuld door een directeur-bestuurder, die per 1 oktober is aangetreden. Door de Raad 
van Toezicht en de directeur-bestuurder wordt de governance code cultuur in acht 
genomen.           

De cultuur                             
Bij ACBN/VDF wordt met overtuiging gewerkt aan de missie: vrije, toegankelijke en 
waardevolle evenementen met name in de publieke ruimte voor de generatie van nu en 
straks. Om de waarde van evenementen volop te gebruiken zijn nieuwe manieren van 
verbinden en samenwerken nodig in de stad Nijmegen en haar omgeving. Waarbij 
organisaties en bedrijven hun kennis en ervaring delen en bezoekers laten 
experimenteren en ervaringen laten opdoen. ACBN/VDF creëren een omgeving waar 
ruimte is om jezelf te zijn en het beste van jezelf te laten zien: voor alle bezoekers en 
alle andere betrokkenen. 

 

 

 



 

Wie jij bent                      
De volgende zes kenmerken zoeken wij in de twee nieuwe leden van de Raad van 
Toezicht: 

• Creatief 
• Samenwerkend 
• Ondernemend 
• Vertrouwenwekkend 
• Accuraat 
• Deelnemer in een rijk(regionaal) netwerk 

Wat houdt het in? 
De Raad van Toezicht komt circa zes keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. De 
vergaderingen duren doorgaans drie uur, met een voorbereidingstijd van ongeveer twee 
uur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Er is binnen de 
Raad van Toezicht een Audit Commissie en een Remuneratie Commissie. Bij de 
samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diversiteit van de leden.  

• Je hebt affiniteit met (het besturen van) ondernemingen en/of instellingen in de 
profit- en non-profitsector; 

• Je hebt affiniteit met het onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders, 
waaronder overheden bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties; 

• Je draagt jouw inhoudelijke visie en vakkennis effectief over aan andere 
toezichthouders en de directeur-bestuurder; 

• Je beschikt over een onafhankelijk oordeelsvermogen en stelt kritische vragen; 
• Je vervult een rol in het maatschappelijke leven en beschikt over een 

maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;  
• Je hebt een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover;  
• Je reflecteert zowel op het functioneren van collega-toezichthouders als op het 

eigen handelen; 
• Je bent een teamspeler en verbindt vanuit authenticiteit;  
• Je bent consistent in gedachten, opvattingen en gedrag; 
• Je hebt bij voorkeur een regionale binding en een regionaal, relevant netwerk; 
• Je bent representatief en draagt de waarden van ACBN/VDF uit. 

 

 
 
 
 



 

Iets voor jou? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar info@becruit.nl. Vooruitlopend op het eerste gesprek 
is het mogelijk om in de motivatiebrief om een toezending van een recent jaarverslag en 
het recente strategisch plan te verzoeken. Leden van de Raad van Toezicht hebben 
aanspraak op de vrijwilligersvergoeding van €1.750,- per jaar.  
 
 


