
Almere, december 2020 
 

Theatergroep Suburbia zoekt nieuwe bestuursleden 
 

 
Suburbia maakt aantrekkelijk toneel voor alle bewoners van Almere en ver daarbuiten. Ontroerende, 
tragische en geestige voorstellingen. Door toegankelijke voorstellingen te maken proberen we ook 
mensen te bereiken voor wie toneelbezoek niet vanzelfsprekend is. 
 
Stichting Theatergroep Suburbia ontvangt subsidie van het Fonds Podiumkunsten, de provincie Flevoland en 
de gemeente Almere. Als stichtingsbestuur zien we toe op de besturing van de organisatie en staan we 
artistiek leider Albert Lubbers en zakelijk leider Jos van Hulst met raad en daad terzijde. 
 
We vergaderen ongeveer tien keer per jaar. Sinds het begin van de corona-crisis doen we dat hoofdzakelijk 
online. Afhankelijk van jouw taken en functie in het bestuur heb je daarnaast soms tussentijds overleg met 
andere bestuursleden of zijn er andere werkzaamheden, zoals het meelezen met concept-beleidsstukken, 
het netwerken voor Suburbia, het bijwonen van bijeenkomsten en natuurlijk het bezoeken van onze 
voorstellingen, zoals bij premières. 
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf personen: Najat El Hani, Janica Kleiman, Suehaly Koek, 
Taco Pauka en Judith Wijnen. Er is op dit moment ruimte voor uitbreiding met een of twee personen die 
kennis en/of ervaring meebrengen die we de komende jaren kunnen gebruiken om onze doelstellingen te 
verwezenlijken: 
 
1: We hebben behoefte aan meer expertise in ons bestuur op het gebied van de professionele 
podiumkunsten. Dat kan bijvoorbeeld omdat jij als uitvoerend kunstenaar werkt, of omdat je ervaring hebt 
in deze sector vanuit een achtergrond in management, bestuur, politiek, journalistiek of wetenschap. 
 
2: We gaan ons de komende jaren extra inspannen om het theater naar de mensen toe te brengen. We 
spelen daarom niet alleen in theaters, maar steeds vaker in buurten, bedrijfspanden, een parkeergarage, in 
de natuur… We zoeken een bestuurslid dat kan helpen om de aansluiting van Suburbia met de Almeerse en 
Flevolandse bevolking te versterken. We denken aan iemand met een breed lokaal netwerk in Almere en/of 
Flevoland in maatschappelijke organisaties zoals scholen, welzijnswerk, wijkopbouw e.d. en/of het lokale of 
regionale bedrijfsleven. 
 
3: We zoeken iemand die onze voorzitter zou kunnen zijn. De voorzitter is het bestuurlijke gezicht van 
Suburbia. We vinden dat Suburbia, inclusief het bestuur, meer een afspiegeling moet zijn van de jonge en 
diverse bevolking van Almere. Vooral bij het aantrekken van een nieuwe voorzitter is dat streven naar 
diversiteit een aandachtspunt. Het is natuurlijk belangrijk dat onze toekomstige voorzitter enig gevoel heeft 
voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, maar we zoeken niet persé een ‘doorgewinterde’ bestuurder. 
 
Bovenstaande kwalificaties vinden we misschien in één persoon, maar we staan open voor de komst van 
minstens twee nieuwe bestuursleden. Mocht je niet aan alle bovenstaande kwalificaties voldoen, dan 
maken we toch heel graag kennis met je. 

 
Denk je dat deze onbezoldigde maar zeer interessante functie misschien iets voor jou zou kunnen 
zijn, neem dan vooral, uiteraard vrijblijvend, contact met ons op. 
Heb je zelf geen belangstelling, maar ken je iemand voor wie dit misschien wel interessant is? 
Dan help je ons enorm door ons dat te laten weten! 

 
Taco Pauka, voorzitter bestuur|    06 430 52 043 | tacopauka@gmail.com 
Jos van Hulst, zakelijk leider |   06 24 544 588  | jos@theatergroepsuburbia.nl 
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