
 

 
 
 
 
 
 
 
Stift International Music Festival zoekt  
 
Zakelijk leider (0,2 fte)  
 
In het hart van Twente startte violist en artistiek leider Daniel Rowland in 2005 het Stiftfestival op Het Stift te 

Weerselo. Inmiddels behoort het Stiftfestival tot de kleine groep Nederlandse kamermuziek festivals die 
nationaal en internationaal op de kaart staan, als enige in het oosten van ons land.  

Het Stiftfestival biedt muzikale belevingen van topkwaliteit in samenhang met het Twentse landschap en legt 
vanuit de kamermuziek verbindingen met andere cultuurvormen zoals opera en theater. De concerten vinden 

plaats op verschillende locaties en historische landgoederen in Twente en Overijssel. Met rond 30 concerten 
en daarbij behorende randprogrammering verwelkomt het festival elke zomer in de laatste week van augustus 

rond 45 musici op haar centrale festival locatie de Stiftskerk te Weerselo en rond de 8 omliggende 
concertlocaties. Daarnaast organiseert het Stiftfestival jaarlijks in mei de Stift Musical Encounters, 

masterclasses en concerten voor/door een 15-tal toptalenten en eind december het Midwinterfestival. 
 

Van 20 t/m 28 augustus 2022 beleeft het Stiftfestival zijn 18e editie. De laatste jaren maakt het festival een 
onstuimige groei door met een huidig totaal bezoekersaantal van ruim 4500. Uitgangspunt bij alle 

toekomstige ambities is dat het Stiftfestival haar unieke intieme en informele sfeer behoudt en tegelijkertijd 
blijft professionaliseren.  

Het Stiftfestival onderschrijft de Code Cultural Governance.  
 

Zakelijk leider Stiftfestival 
Als zakelijk leider werk je nauw samen met de artistiek leider, de productieleider en de marketingmedewerker. 

Gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor alle Stiftfestival activiteiten.  
Je deelt de visie van het Stiftfestival, je behartigt de zakelijke belangen van de organisatie en je coördineert 

het financieel beleid.  
 

Je bent gewend om vanuit huis te werken, waarbij de logistieke voorbereidingen van het festival in Twente 
plaatsvinden. Het Stiftfestival heeft geen kantoor.  

  
Wat breng je mee? 

• Je hebt affiniteit met klassieke muziek; 
• Je hebt aantoonbare relevante werkervaring binnen de culturele sector; 

• Je werkt zeer gestructureerd en bent in staat snel te schakelen, prioriteiten te stellen en overzicht te 
bewaren; 

• Je straalt natuurlijk gezag uit en hebt overtuigingskracht; 
• Je bent een echte teamspeler, communicatief, strategisch, proactief; 

• Je bent gewend in het Engels te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk; 
• Je beschikt over een relevant netwerk in de podiumkunsten. 

  



 

 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
● Opstellen van een jaarplan en meerjarenbeleidsplan in overleg met het bestuur; 

● Opstellen en beheren van begrotingen en het maken van jaarrekeningen in overleg met boekhouder en 
penningmeester. De administratie en betalingen worden door de penningmeester gedaan; 

● Subsidiewerving en aanvragen provincie, FPK en gemeenten met tussen- en eindevaluatie rapportages. Het 
werven van private fondsen wordt door een externe fondsenwerver gedaan; 

● Opzet, organisatie en uitvoering zakelijke sponsoring in overleg met bestuur; 
● Beleid en beheer van Vrienden van het Stiftfestival, sponsors en donaties; 

● Organisatie van de ticketverkoop in samenwerking met de marketingmedewerker;  
● Relatiebeheer met onze samenwerkingspartners, gemeenten, provincie, FPK en andere relevante partijen in 

samenwerking met bestuur; 
● Aansturen van de marketingmedewerker; 

● Richting geven en bepalen van de communicatiestrategie samen met de artistiek leider en 
marketingmedewerker; 

● Primair aanspreekpunt voor het bestuur en het voorbereiden, bijwonen en notuleren van gemiddeld 6 
vergaderingen per jaar.  

 
Tijdsbeslag en honorering: 

Het tijdsbeslag is gemiddeld 0,2 fte met een piekbelasting tijdens het zomerfestival en is afhankelijk van de 
definitieve afspraken. De honorering varieert tussen de 20-25K op jaarbasis. Het Stiftfestival heeft geen vaste 

dienstverbanden. Startdatum 15 december 2021. 
 

Wij verheugen ons erop om kennis met je te maken! Stuur je motivatiebrief en CV vóór 22 oktober a.s. aan 
Patrice van Riemsdijk, voorzitter bestuur, via Patricevanr@gmail.com  

Voor meer informatie kun je haar ook telefonisch benaderen op 06 10 131 456. Meer informatie over het 
festival kan je vinden op www.stiftmusicfestival.nl 

 
 


