
 

 

Vacature bestuurder OFO (Overijssels Film Overleg)  
 

Namens het Overijssels Filmhuis Overleg plaatsen wij deze vacature. 

 
 

Het Overijssels Filmhuis Overleg is op zoek naar nieuwe bestuurders. In eerste instantie wordt een nieuwe 
voorzitter gezocht en op niet al te lange termijn vertrekken ook de huidige secretaris en penningmeester. Zij 
dragen na jaren van trouwe dienst graag het stokje over.  
 
Het Overijssels Filmhuis Overleg (OFO) is een platform voor alle filmhuizen in Overijssel. Het maakt niet uit of ze 
klein of groot zijn, elke dag films vertonen of één keer per maand, of er alleen vrijwilligers werken of ook betaalde 
krachten, en of de films in een dorpshuis vertoond worden of in een eigen gebouw met vele filmzalen. Het OFO 
probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn en functioneert heel informeel. Het platform is naar binnen gericht, om 
elkaar te helpen, te informeren, samen te werken indien mogelijk of nodig. Het is ook naar buiten gericht om 
aandacht te vragen om te lobbyen voor een goed filmklimaat. In de statuten is het als volgt geformuleerd: “Het 
doel is…Het bevorderen van cinematografisch interessante film- en videovertoningen…Het bevorderen en 
verwezenlijken van een provinciaal audiovisueel mediabeleid…”  
 
Het OFO wordt ondersteund door Filmkenniscentrum. Filmkenniscentrum zorgt voor ontwikkeling, uitvoering en 
afhandeling van de meeste projecten en verzorgt tevens de oproep, de agenda en de notulen van de 
vergaderingen.  
De voorzitter zit de vergaderingen voor. Vier à vijf keer per jaar komen de leden bijeen. Traditioneel is dat in 
Almelo. Deze vergaderingen worden steeds voorafgegaan door bestuurlijk overleg. Tenzij de vergadering online 
plaatsvindt vindt dit bestuurlijk overleg plaats in een Almeloos restaurant. Verder is er indien nodig onderling 
contact, veelal voor afstemming van projecten. Al met al een is het een tijdsinvestering van enkele dagen per jaar. 
De penningmeester is wat nauwer betrokken in het geval er gezamenlijk projecten worden ontwikkeld. De 
secretaris heeft vooral een archiverende taak.  
 
Gezocht worden bestuurders die bij voorkeur betrokken zijn bij een Overijssels filmhuis of anderszins bij de 
filmvertoning in Overijssel. Ook wordt het gewaardeerd als ze kunnen verbinden en informeel kunnen 
functioneren.  
Voor meer informatie en / of het tonen van interesse:  
OFO p.a. Filmkenniscentrum  
Dick Smits  
06-44872033  
info@filmkenniscentrum.nl 


