
Vacature - Bestuursleden gezocht Stichting Jongerentheater Link 
 
Stichting Jongerentheater Link is op zoek naar       
bestuursleden (voorzitter, secretaris en toezichthoudend     
penningmeester). 
 
Wie zijn wij en wat doen we? 
Stichting Jongerentheater Link is een non-profit      
organisatie opgericht in 2006. De initiatiefnemers Odak       
Onyango en Saskia Ottenhoff geven samen vorm aan de         
artistieke en zakelijke leiding van de organisatie.       
Stichting Jongerentheater Link initieert projecten en biedt       
begeleiding en coaching aan stagiaires en jongeren die        
met een projectidee komen en dit in samenwerking met         
Jongerentheater Link realiseren. De stichting initieert en       
organiseert theater- en dansactiviteiten en streeft naar       
kwalitatief hoogwaardige producties, workshops,    
internationale uitwisselingen en samenwerkingen mét     
aandacht voor en door een positieve denkwijze bij        
kinderen en jongeren te stimuleren over zichzelf, de        
samenleving waarin zij leven en de rest van de wereld. Projecten hebben een multidisciplinair en               
interdisciplinair karakter.  
Door Utrecht4GlobalGoals werden Odak en Saskia met Link uitgeroepen als 1 van de Utrechtse              
Parels naar aanleiding van hun burgerinitiatief waarbij kinderen zich inzetten voor schoon drinkwater             
in de Utrechtse buurt Ondiep en in Kenia. 
 
Odak en Saskia zijn beiden theater/dans makers, geven les en zijn sociaal en creatief ondernemers               
op het gebied van performance arts, (internationale) uitwisseling, onderwijs, ‘community work’ en            
bieden naast het maken en lesgeven begeleiding en coaching aan studenten, groepen en             
communities.  
 
Wie ben jij? 

- Je hebt ervaring met of wilt juist graag ervaring opdoen met bestuurswerk. 
- Als bestuurslid:  

● ondersteun je andere bestuursleden en Odak en Saskia door actief mee te denken 
en op te treden als sparringpartner en klankbord. 

● ben je een enthousiaste vertegenwoordiger van Stichting Jongerentheater Link 
● kom je minimaal 2 x per jaar bij elkaar om activiteiten, beleid en strategie met elkaar 

te bespreken 
● heb je gemiddeld 1 - 2 uur per maand tijd voor je taken als bestuurslid 

 
Interesse of meer weten?  
Bel of mail ons  
link2move@yahoo.com  
Saskia 0637276609 
Odak 0684345697 
 
 
Meer informatie over Jongerentheater Link op: 
website: www.jongerentheaterlink.nl  
doelstelling & organisatie https://jongerentheaterlink.nl/about/stichting/  
Facebook: https://www.facebook.com/jongerentheaterlink  
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