
Het toezichthouden op de algemene gang van zaken van de stichting;
Het toezichthouden op het door de directie gevoerde beleid en organisatie side events;
Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn binnen de
stichting, het bestuur, de Raad van Toezicht en Raad van Advies;
Het beoordelen van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
Het benoemen en ontslaan van de directie;
Het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
De taken en bevoegdheden die de leden van de Raad van Toezicht bij de statuten zijn
toegekend;
Het goedkeuren van directiebesluiten;
De vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
Klankbord van de directeur bestuurder;
Zich laten adviseren door de Raad van Advies.

VACATURE
Leden Raad van Toezicht

Stichting ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’ is een stichting in oprichting. Het doel van de
stichting is het organiseren van een side events festival in Zandvoort en in de regio in de aanloop
naar en tijdens de Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort. 

Voor de Raad van Toezicht van de stichting zijn wij per direct op zoek naar drie leden, waaronder
een voorzitter. De stichting bestaat uit een directeur-bestuurder, een Raad van Advies en een
Raad van Toezicht.

Taken



Profiel
De voorzitter heeft een stevig politiek en/of bestuurlijk netwerk. Samen met de directeur-
bestuurder zal hij of zij zich als een bevlogen ambassadeur sterk maken voor Zandvoort met oog
voor regionale kansen en een verbreding van de F1 side events. De twee overige leden zijn bekend
met Formule 1, Zandvoort en de Metropoolregio Amsterdam en hebben een breed (commercieel)
netwerk in de evenementenbranche en ondernemend Nederland. Verder zijn zowel de voorzitter
als de leden bekend met zakelijk en financieel management, personeelsbeleid, juridische zaken,
marketing en publiciteit. Zij beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring en worden
enthousiast van nieuwe strategieën en verdienmodellen.

Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te kunnen toetsen
beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te handelen. De
leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden. Daarnaast
hebben de leden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt
gestreefd naar een evenwichtige samenstelling. Om te kunnen functioneren als professionele
toezichthouders wordt er veel waarde gehecht aan een onafhankelijke positie van de leden.

De Raad komt circa 6 tot 8 keer per jaar voor vergaderingen bijeen, de functies zijn onbezoldigd. 

Over de Stichting
De directeur-bestuurder is formeel gezien het bestuur van de stichting. De stichting werkt nauw
samen met de organisatie van de Dutch Grand Prix, Zandvoort Marketing en Gemeente Zandvoort.
Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Advies van de stichting. Tevens neemt
tenminste één vertegenwoordiger van ondernemend Zandvoort zitting in de Raad van Advies.

Interesse?
Heeft u interesse in een van deze functies, stuur dan uw cv en motivatie voor 15 februari 2021 naar
wervingenselectie@haarlem.nl ter attentie van M. Postuma. De eerste gesprekken vinden plaats op
22, 24 en 25 februari. Binnen 2 weken na sluiting van de reactietermijn ontvangt u bericht van ons.
In verband met de Corona maatregelen worden de sollicitatiegesprekken digitaal gevoerd. Heeft u
inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met M. Postuma via
m.postuma@zandvoort.nl


