
 

 

Fund for Excellence of the Royal Conservatoire  
 
Het Koninklijk Conservatorium (KC) te Den Haag is het oudste conservatorium van 
Nederland en een van de meest vooraanstaande conservatoria in Europa. Al decennia 
lang staat het KC garant voor topkwaliteit, waar internationale topmusici en -dansers 
lesgeven en waar traditie en ambacht onlosmakelijk zijn verweven met experiment en 
vernieuwing. Op het KC leggen studenten het fundament voor hun internationale muziek- 
of danstoekomst. Een broedplaats van talent dat in het najaar van 2021 zijn intrek zal 
nemen in Amare, het nieuwe culturele hart van Den Haag aan het Spuiplein. 
 
Om de ambities van het KC te helpen realiseren is steunstichting het Fund for Excellence 
of the Royal Conservatoire opgericht (FFE). Het FFE zet actief in op fondsenwerving en 
relatiebeheer voor het werven van externe middelen om topstudenten middels het 
Excellentiebeurzenprogramma te kunnen ondersteunen en om uitzonderlijke projecten 
van het Koninklijk Conservatorium te kunnen realiseren.  
 
De Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire zoekt 2 nieuwe 
bestuursleden m.i.v. 1 januari 2021 
 

• Functie: lid van het bestuur met als specialisatie notariaat/familierecht 
• Functie: lid van het bestuur met als specialisatie relatiemanagement/ werving 

particuliere en zakelijke relaties  
 
Bestuur en functies 
 
Het bestuur van het FFE stelt in nauw overleg met de directie van het Koninklijk 
Conservatorium de strategie op korte en middellange termijn vast. Het bestuur ziet toe op 
en draagt (op onderdelen) bij aan de marketing, de communicatie en PR rondom de 
werving van fondsen. De fondsenwerving wordt georganiseerd en gerealiseerd door 
professionals die zich vanuit het KC inzetten voor het FFE. 
 
Het bestuur houdt toezicht op de algemene gang van zaken, is financieel 
eindverantwoordelijk voor het FFE, zorgt voor naleving van de (cultural) governance en 
draagt zorg voor continuïteit van de Stichting. Bovenal zet het bestuur zich actief in om het 
Fonds te laten groeien. 
 
Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en 1 ander lid. 
Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur van het Koninklijk Conservatorium, die de 
rol van adviseur heeft. 
 
Profiel van bestuursleden in algemene zin: 
 

- De bestuursleden hebben (bewezen) affiniteit met de doelstellingen van het FFE 
en voelen zich verwant met het Koninklijk Conservatorium als 
hooggekwalificeerde opleiding voor bijzonder muzikaal talent. 

 
- De bestuursleden beschikken over -voor de doelstellingen van het FFE- relevante 

netwerken en zetten die waar mogelijk in, waarbij zij bijzondere aandacht hebben 
voor commerciële diensten en acquisitie. 



 

- De bestuursleden hebben bestuurlijke ervaring, waarbij in ruime mate in 
teamverband met elkaar gewerkt wordt. 

- De bestuursleden stellen ca 50 uur per jaar hun tijd voor het FFE beschikbaar. Zij 
ontvangen daarvoor een forfaitaire vergoeding voor vrijwilligers; eventuele 
onkosten kunnen tevens worden vergoed. 

 
Profiel van nieuwe bestuursleden, meer specifiek: 
Functie: lid van het bestuur met als specialisatie notariaat/ familierecht 
 

- Ervaring met fondsenwerving in juridische zin, waarbij het accent ligt op werving 
en verwerking van legaten, schenkingen, toezicht op administratieve handelingen 
daarvan bij het FFE, dan wel inbreng hebbend voor wat betreft fiscale 
mogelijkheden. 

- Meer algemene juridisch inzetbare kennis ten dienste van de bedrijfsvoering, w.o. 
toezicht op ANBI-status. 

- Bij deze functie wordt gedacht aan geïnteresseerde professionals vanuit het 
notariaat, c.q. de familierecht-praktijk bij de advocatuur of juridische ervaring op 
dit gebied anderszins. 

- Dit bestuurslid is bereid om de portefeuille secretariaat te beheren. 
 
 
Functie: lid van het bestuur met als specialisatie relatiemanagement/ werving particuliere 
en zakelijke relaties  
 

- Ervaring met werving van fondsen d.m.v. inzet van een goed, gekwalificeerd en 
relevant netwerk. 

- Inzicht in en deskundigheid over de regio Den Haag als het gaat om bestuurlijke 
en politieke partijen, alsook om (inter)nationale verbindingen met bedrijfsleven en 
internationale vertegenwoordiging. 

- Ervaring met / (toe)zicht op communicatie-uitingen en wervingsacties. 
- Ervaring met / (toe)zicht op het organiseren van evenementen en ontvangsten. 
- Begeleiding van en advies aan professionals inzake werving gelden van private 

(zakelijke partners/fondsen en donateurs) en publieke partijen 
(subsidieverstrekkers). 

- Begeleiding van en advies aan de professionals inzake de 
voorbereiding/uitvoering van alle activiteiten rondom bovengenoemde werving. 

 
 
Informatie en sollicitatie 
 
Indien u geïnteresseerd bent of indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen 
met Marleen Zuijderhoudt, voorzitter Fund for Excellence via info@marleenzuijderhoudt.nl. 
Sluitingsdatum vacature: 22 oktober.  

 


