
Vacatures Bestuursleden/Initiatiefnemers Muziek bij de Molen per 01/03/2022 
 
 
Muziek bij de Molen is een kleinschalig podium voor livemuziek in Arnhem dat actief is sinds april 
2017. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die ontstaan is vanuit Molen de Kroon in de wijk 
Klarendal. Sinds oktober 2018 opereren wij als stichting. 
Vanaf het begin heeft MbdM een mooie natuurlijke ontwikkeling doorgemaakt met behoud van een 
eenvoudig concept: het laagdrempelig aanbieden van goede livemuziek op een aantrekkelijke 
locatie. Het organiserende bestuur heeft daarbij altijd op een praktische manier gehandeld, 
gecommuniceerd en door ervaring geleerd.  
 
Vóór de coronapandemie organiseerde MbdM tweemaal per maand gratis toegankelijke optredens 
in Molen De Kroon waarbij de optredende artiesten betaald werden door middel van een collecte 
onder de aanwezigen. Vanwege corona waren optredens in de molen de afgelopen twee jaar niet 
mogelijk en hebben we op momenten dat het toegestaan was optredens gerealiseerd bij 
verschillende andere binnen- en buitenlocaties. Steeds met registratie en een vriendelijke 
toegangsprijs. Ons laatste evenement was op 12 september 2021. 
Na de stagnatie door corona kunnen de optredens nu weer plaats gaan vinden in Molen De Kroon.  
 
Twee initiatiefnemers van het eerste uur - Chantal van den Hurk en Kok de Koning - hebben 
vanwege veranderde persoonlijke omstandigheden besloten om te stoppen als drijvende krachten 
van MbdM. Om hen te vervangen en MbdM nieuw leven in te blazen zoeken wij minimaal twee 
nieuwe initiafiefnemers die samen met voorzitter Emma Jansen MbdM willen voortzetten en naar 
eigen inzicht verder gaan vormgeven. De nieuwkomers gaan deel uitmaken van het 
stichtingsbestuur. 
Naast het bestuur is er een pool van circa 12 gemotiveerde vrijwilligers die tijdens de concerten 
ingezet worden als barpersoneel, manusje van alles of bij deurcontrole. 
Kok de Koning blijft voorlopig betrokken als programmeur en voor het coachen van de 
nieuwkomers. 
 
Stichting MdbM heeft geen BTW-plicht en een beperkte administratieplicht. De penningmeester 
houdt inkomsten en uitgaven bij in jaarboeken. Eén van de nieuwkomers zal deze taak op zich 
moeten nemen.   
 
Uitgaande van voortzetting van onze activiteiten in Molen De Kroon zoeken wij per direct twee 
nieuwe medewerkers zoals aangegeven op de volgende pagina. 
 
Voel jij je aangesproken of ken je iemand die jou geschikt lijkt voor deze functies? Stuur een dan 
E-mail naar muziekbijdemolen@hotmail.com of neem contact op met Emma Jansen via de 
MbdM telefoon 06-21351310.  
 
  



Medewerker publiciteit en coördinerend gastvrouw/gastheer 
 
Taken: 
- communicatie over de optredens met onze bezoekersfanbase en nieuw te bereiken bezoekers 
via de website, social media, lokale pers en mogelijk affiches en flyers  
- voorbereiding van en coördinatie tijdens de muziekavonden samen met de medewerker logistiek 
 
Vaardigheden: 
- affiniteit met podiumkunsten 
- goede taalvaardigheid voor het aanleveren van informatieve en wervende teksten 
- handig met fotobewerkingsprogramma’s 
- handig met Wordpress en social media platforms 
- communicatief vaardig en betrokkenheid uitstralend 
 
Profielschets: 
Initiatiefrijk persoon (creatief en ondernemend) die voldoening haalt uit het neerzetten van een 
kleinschalig muziekpodium met een eigen intieme sfeer op een bijzonder sfeervolle locatie.    
Iemand die gewend is te helder communiceren met doelgroepen, collega’s en artistiekelingen. 
 
 
Medewerker logistiek en voorbereiding in bezit van eigen auto 
 
Taken: 
- inkoop en aanvoer van drankvoorraad, aan- en afvoer van benodigdheden voorafgaand aan en 
na afloop van de optredens, afvoer van statiegeldkratten en -flessen, afvoer van wegwerpflessen 
en vuilnis 
- aanspreekpunt voor artiesten en geluidstechniek 
- coördinatie van werkzaamheden rond het podium 
 
Vaardigheden: 
- affiniteit met podiumkunsten 
- praktijkgerichte doener 
- sociaal vaardig en oplossingsgericht handelend 
 
Profielschets: 
Energieke aanpakker (praktisch en communicatief) die voldoening wil halen uit het neerzetten van 
een kleinschalig muziekpodium met een eigen intieme sfeer op een bijzonder sfeervolle locatie. 
Een relaxte teamplayer die mensen op hun gemak kan stellen. 
 
 


