
PROFIEL BESTUURSLEDEN KUNSTEN ‘92 
 

ORGANISATIE 
 

Kunsten ’92 heeft een breed samengesteld Algemeen Bestuur met 15 leden. Het Dagelijks Bestuur 
wordt gevormd door een kleine afvaardiging uit het Algemeen Bestuur. Bestuursleden zijn 
directeuren, bestuurders en kunstenaars uit verschillende disciplines. Zij hebben zitting in het 
bestuur op persoonlijke titel en zijn onbezoldigd. 
 

Het bureau van Kunsten ’92, gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam, is verantwoordelijk voor 
beleidsvoorbereiding, inhoudelijke advisering van het Bestuur en de operationele uitvoering van de 
activiteiten van de vereniging (lobby, projecten, media, financiën, personeel, ledenadministratie, 
etc.). Het telt vier medewerkers en maakt daarnaast geregeld gebruik van freelancers. Het bureau 
staat onder leiding van de Algemeen Secretaris. 
 

ALGEMEEN BESTUUR 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
Het Algemeen Bestuur komt 5 keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers 
van de vereniging. Bestuursleden hebben regelmatig zitting in werkgroepen en projecten die door 
Kunsten ’92 worden georganiseerd. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene 
Ledenvergadering (2 keer per jaar). 
Tijdsbesteding: een halve dag per maand: voorbereiden bestuursvergaderingen, tussentijds overleg, 
aanwezig bij bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en bijeenkomsten van Kunsten ’92. 
 

Profiel algemene bestuursleden 
• actief in een relevante positie in de culturele en creatieve sector 
• herkenbaar als representant van één of meerdere sectoren (organisaties en/of werkenden) 
• betrokken bij relevante ontwikkelingen in culturele en creatieve sector 
• affiniteit met beleidsmatige, maatschappelijke en politieke kwesties 
• bereid inzet te leveren zonder vergoeding 
 

DAGELIJKS BESTUUR 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 of 5 leden, inclusief voorzitter en penningmeester. Namens het 
Algemeen Bestuur ziet het Dagelijks Bestuur toe op de operationele en organisatorische activiteiten 
met het bureau van Kunsten ‘92.  
 
Profiel dagelijks bestuursleden 
• netwerk op alle niveaus (voorzitter) 
• financiële deskundigheid (penningmeester) 
• brede deskundigheid inzake beleid 
• sterke voeling met meerdere sectoren 
• betrokkenheid bij urgente ontwikkelingen in culturele en creatieve sector 
 

Codes 
Kunsten ’92 onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit 
en Inclusie. Het streven is om de samenstelling van het bestuur zo divers mogelijk te laten zijn in 
discipline en regionale spreiding, en in leeftijd, geslacht en achtergrond. Ons streven is dat tenminste 
een van onze bestuursleden (mede) een achtergrond heeft buiten de overheid en de gesubsidieerde 
sector. 


