Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage is een bloeiende vereniging met veel jonge
leden. De verschillende orkesten verzorgen klassieke en moderne concerten en uitdagende projecten in Breda en de regio. De Koe in Princenhage is elke woensdagavond de
muzikale thuishaven voor repetities en een gezellige nazit. Cecilia staat voor een leven
lang met plezier muziek maken.

Vacature secretaris
Het bestuur van Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage bestaat uit muzikanten en niet-spelende leden.
De functie van secretaris is vacant. Neem jij deze uitdagende rol in een geolied team met de penningmeester, voorzitter en anderen? Je bereidt de bestuursagenda voor, bewaakt de afspraken, notuleert,
levert een actieve bijdrage in de beleidsvorming en bent verantwoordelijk voor de correspondentie.
Verwachte inzet 2-3 uur gemiddeld per week. Contactpersoon: Philip Terpsma, penningmeester/secretaris
a.i. penningmeester@ceciliaprincenhage.nl

Vacature sponsorcommissie
Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage organiseert naast ‘gewone’ jaarlijks terugkerende concerten
ook uitdagende projecten voor groot publiek (ABBA 3.000 bezoekers) of in mooie concertzalen (Chassé,
Tilburgse Concertzaal). En de 110 koppige vereniging organiseert ook andere activiteiten, heeft professionele dirigenten, en instrumenten. De financiële middelen zijn beperkt. Vriend(inn)en en sponsors steunen
Cecilia maar er is behoefte aan meer fondswerving en het uitbouwen en onderhouden van het netwerk
van begunstigers. Help jij met het opzetten van een sponsorcommissie? Jouw kennis van zaken en bevlogenheid zijn nodig. Cecilia geeft de sponsorcommissie topprioriteit.
Contactpersoon: Hubert Janssen voorzitter@ceciliaprincenhage.nl

Vacature CGO
Het Groot Orkest met circa 70 ervaren muzikanten heeft een afwisselend repertoire: van symfonische- en
klassieke optredens met professionele solisten of band zoals bij het ABBA Tribute concert.
De Commissie Groot Orkest (CGO) regelt alle zaken die met het groot orkest te maken hebben: concerten,
planning, nieuwe leden, muziekkeuze, andere activiteiten. In de commissie is plaats voor muzikanten en
niet-spelende leden die van symfonische en moderne blaasmuziek houden. Ben jij die regelaar die zich
wil inzetten voor Cecilia? Kun je regelmatig op woensdagavond aanwezig zijn en ben je communicatief en
organisatorisch sterk? Dan ben jij de versterking die we zoeken. Contactpersoon: Pepijn van Eijk
cgo@ceciliaprincenhage.nl

Vacature orkestmanager
Het Groot Orkest met circa 70 ervaren muzikanten heeft een afwisselend repertoire: van symfonische- en
klassieke optredens met professionele solisten of band zoals bij het ABBA Tribute concert.
Het Groot Orkest van Cecilia heeft een nieuwe orkestmanager nodig. Je bent muzikant of wordt niet-spelend lid van Cecilia en bent elke woensdagavond aanwezig op de repetitie. Je bent de spin in het web en
aanspreekpunt voor orkestleden en dirigent. Samen stem je zaken af met de Commissie Groot Orkest. Je
staat stevig in je schoenen, bent communicatief, open en diplomatiek als het nodig is. Bovendien versta je
de kunst van het delegeren want dan kom je het beste tot je recht. Meer informatie via
secretaris@ceciliaprincenhage.nl

