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VOORZITTER GEZOCHT
De NGA vertegenwoordigt galeries voor hedendaagse kunst in Nederland. Sinds de oprichting
in 2003 behartigt de NGA de belangen van professionele galeriehouders en in het bijzonder
die van de aangesloten leden. De galeriebranche is continu in beweging en de NGA wil
middenin die transformerende wereld staan. In de huidige digitale wereld vervagen de grenzen
van de traditionele galerie, ontstaan nieuwe galeriemodellen en samenwerkingsverbanden.
Wij zoeken een nieuwe voorzitter met een brede achtergrond die affiniteit heeft met galeries,
beeldende kunst en ondernemerschap.

Eigenschappen:
• Is enthousiast en betrokken, en weet dat te vertalen in daden.
• Heeft zicht op de ontwikkelingen in het veld.
• Heeft inzicht in de positie van galeries (kleine ondernemingen) binnen de Nederlandse
kunstwereld.
• Is zichtbaar en bereikbaar.
• Is goede gesprekspartner binnen verschillende 'velden' en beschikt daarin over goede
contacten.
• Kan vergaderingen voorzitten, kent de relevante materie en kan die goed overzien.
Taken
• Zit bestuursvergaderingen (4 x per jaar) en ledenvergaderingen (2 x per jaar) voor.
• Onderhoudt, samen met de secretaris, contacten met de leden en andere galeries
tijdens de belangrijkste Nederlandse kunstbeurzen (ongeveer 4 x per jaar).
• Is beschikbaar voor overleg met bestuursleden en secretariaat.
• Helpt ideeën ontwikkelen over de rol, de positie en de toekomst van de galerie en de
NGA.
• Behartigt de belangen van galeries naar buiten toe en onderhoudt contacten met het
Ministerie OCW, het Mondriaan Fonds, de Boekmanstichting, Kunsten ’92, en de
Federatie Cultuur.
• Fungeert als aanspreekpunt van de NGA voor pers en media.
Vormgeven van de toekomst van de NGA
De NGA behartigt de belangen van de leden; hoe willen wij dat in de toekomst verder
vormgeven? Willen we meer leden vertegenwoordigen binnen de internationaal opererende
galeries? Willen we verbreding en/of verdieping? En hoe gaan we dat bereiken? Met andere
woorden: wat wordt het beleid in de toekomst?
Omvang
Geschat wordt op 30 dagdelen per jaar (tot nu toe het geval). De voorzitter wordt benoemd
voor een periode van drie jaar, deze periode kan nog twee maal met drie jaar worden
verlengd. De functie is onbezoldigd.
Contact
Neem bij interesse en vragen contact op met het secretariaat van de NGA: info@nga.nu.

