Stichting Tempel Europa

Stichting Tempel Europa is in juni 2015 te Zeist opgericht. Het doel van de Stichting is om vanuit
Kunst de ontmoeting tussen de 51 Europese landen te laten plaatsvinden en hiermee respect,
begrip, verbinding en VREDE tussen de enorm diverse landen te oefenen. Hiertoe wil de Stichting
een centraal kunstwerk mogelijk maken, een ruimte waarin kunstenaars van alle 51 landen in
Europa hun land representeren. Deze ruimte zal het gehele jaar toegankelijk zijn voor publiek en
gebruikt kunnen worden voor allerlei verschillende doeleinden waarin cultuur, ontmoeting en
verbinding centraal staan. Eenmaal per jaar zullen 51 representanten van alle Europese landen
worden uitgenodigd voor een culturele uitwisseling om de verbinding te verfrissen en de vrede te
bestendigen.
Onze Stichting heeft een vacature voor

Penningmeester

Het Bestuur wil graag op korte termijn in contact komen met iemand die zitting wil nemen in het
Stichtingsbestuur als penningmeester. De bestuursleden van de Stichting zijn onbezoldigd.
Voor onze jonge Stichting zoeken wij iemand die:





de nog eenvoudige administratie verder vorm wil geven,
de nog beperkte financiële middelen wil vastleggen en beheren,
de financiële contacten wil onderhouden, zoals subsidiegevers, donateurs, belastingdienst,
enz.,
een inbreng wil leveren aan de verdere fondsen werving.

De activiteiten die door het Stichtingsbestuur georganiseerd worden zijn bedoeld om:



bekendheid te geven aan onze doelstellingen. Hiertoe is door Frouk Riemersma
(kunstenares) een kunstwerk gemaakt “The Golden Sun”, een houten vergulde puzzel die
door alle landen van Europa reist, om vrede en respect te oefenen.
eventueel fondsen te werven om het gehele project te steunen.

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een groep enthousiaste vrijwilligers om het
kunstproject verder vorm te geven en om hiermee bij te dragen aan de vredevolle samenwerking in
Europa?
Verdere informatie staat op onze website: www.thegoldensun.eu.
Wij schatten op dit moment de tijdsinvestering op hooguit één á twee uur per week plus
vergaderingen van ongeveer 20 maal per jaar.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met de voorzitter: drs Peter Pieterson,
telefoon: 06 21 603 212 of e-mail: pkpieterson@gmail.com.

