
 

 

 
BBM zoekt allround projectmedewerker 
24 uur per week met ingang van 1 oktober 
 
Ben je gepassioneerd van blaasmuziek of slagwerk? Goed in het maken van projectplannen, 
ondersteunen in voorbereiden en uitvoeren van beleid en sterk in het aanleggen en 
onderhouden van een groot netwerk? Heb je daarnaast affiniteit met communicatie? Dan 
zoeken we jou! 
 
De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) is de provinciale overkoepelende 
organisatie van (amateur)verenigingen die zich bezighouden met blaasmuziek, majorette & 
twirl en show, mars en percussie (SMP). Binnen de BBM functioneren 386 lokale 
verenigingen (met 855 onderliggende geledingen) die samen met hun bijna 25 000 
individuele muzikanten en majorettes zorgen voor een rijk cultureel spectrum binnen de 
Brabantse samenleving. Ook jeugd & educatie is een belangrijk aandachtsveld. De BBM 
organiseert workshops en kennisbijeenkomsten, diverse concoursen en wedstrijden, zorgt 
voor insignes bij  jubilea, verhuurt slagwerk, stimuleert talentontwikkeling, deelt 
informatie en inspirerende voorbeelden en geeft advies. 
 
Wat zoeken we? 
In verband met het vertrek van een van onze medewerkers zijn we op zoek naar 
versterking . Voor de ondersteuning van de vele werkzaamheden voor onze leden zijn er op 
ons Bondsbureau in Tilburg twee beroepskrachten in dienst. Zij hebben de werkzaamheden 
verdeeld en kunnen elkaar grotendeels onderling vervangen. De BBM heeft samen met 
leden en bestuur voor de komende jaren een ambitieus programma ontwikkeld om de 
leden van BBM te ondersteunen bij hun werkzaamheden en samen te werken aan 
profilering en vernieuwing van de sector. Daarvoor zoeken we een sterke en ervaren 
medewerker voor op ons bondsbureau. 
 
Wat ga je doen? 
• Voorkomende (administratieve) kantoorwerkzaamheden. Je helpt je collega met 

een flink aantal kantoorwerkzaamheden. Denk daarbij aan de afhandeling van de 
uitleen van instrumenten, de logistiek rond uit te reiken insignes, financiële 
afwikkeling evenementen, post afhandeling etc. 

• Communicatie en PR. Help jij mee de BBM beter op de kaart te zetten? Nuttige 
informatie voor leden te verspreiden? Dit doen we nu door het onderhouden van 
sociale media, het informeren van de leden, het opstellen van nieuwsbrieven, 
onderhoudt contacten met kranten en (nieuws) televisie en ondersteuning 
commissie communicatie.  

• Het onderhouden van contacten met partijen in de branche zoals Orkest Zuid, CKE, 
KNMO landelijk, BEM, kunstkringen en Kunstbalie 

• Het schrijven van projectplannen en het (zelfstandig) uitvoering geven aan 
projecten in samenwerking met vrijwilligers van de commissies Blaasmuziek, 
Communicatie en Jeugd & Educatie. 

• Het organiseren van verschillende workshops (bestuursworkshops, 
dirigentenworkshops, Jeugd & Educatie workshops) 

• Het zijn van een vraagbaak voor verenigingen op het gebied van: verzekeringen, 
wet- en regelgeving, verhuur instrumenten, muziekonderwijs, subsidies en fondsen. 

• Nauw samenwerken met- en ontlasten van de circa 8 BBM- bestuurders (allen 
vrijwilligers) zodat deze mensen zich met name bezig kunnen houden met 



 

 

besturen. Eerste aanspreekpunt voor bestuurslid belast met portefeuille 
‘Blaasmuziek’. 

Benodigde competenties en karaktereigenschappen: 
 • Kennis over en van doelgroepen harmonieën, fanfares, majorette/twirl en SMP-

groepen 
 • Plannen en overzicht bewaren 
 • Structureren van informatie 
 • Informatie snel eigen maken 
 • Ondernemende instelling: je signaleert kansen en bent pro-actief 
 • Goed in samenwerken 
 • Doortastend 
 • Ervaren met Microsoft Office 
 • Snel goede teksten schrijven 
 • Begrip voor / ervaring met werken in een vereniging 
 
Mooie extra’s: 
 • Relevant netwerk 
 • Ervaring met online en offline, social media, CMS, perscontacten 
 • Doordat de BBM door vrijwilligers bestuurd en bemenst wordt, vinden 

vergaderingen ook in de avonduren plaats. Het is daarom van belang dat je af en 
toe beschikbaar bent om ’s avonds of in het weekend te werken. 

 
Wat bieden wij? 
 • Flexibele werktijden 
 • Thuiswerkmogelijkheden 
 • Enthousiaste vrijwilligers 
 • Een groot netwerk in de blaasmuziek 
 • Marktconform salaris 
 
Reageren? 
We nodigen je van harte uit te reageren. Stuur tot 26 augustus 2019 je korte motivatie en 
CV naar secretaris@brabantse-muziekbond.nl. Vragen of meer informatie via Henk van der 
Meulen (secretaris) via 06-44104426.  
De gesprekken vinden plaats op het BBM-kantoor in Tilburg op vrijdag 30 augustus tijdens 
kantooruren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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