
 

Maak het mee 
 

Stichting Texels Museum heeft ruimte voor twee: 

Leden Raad van Toezicht 
 

 

Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer vormen samen Stichting Texels Museum. Vier musea, 
elk met een eigen thema en identiteit, maar met een gezamenlijke missie: ‘Wij verbinden mensen met natuur en cultuur 
om samen een mooiere wereld te maken’. De kernwaarden van de stichting zijn: verbindend, deskundig, betrouwbaar en 
inspirerend. Het directieteam van Stichting Texels Museum bestaat uit een zakelijk, een facilitair en een artistiek 
directeur. Bij STM werken ongeveer 75 vaste medewerkers, ruim 100 vrijwilligers en jaarlijks tot 25 seizoenskrachten.  

 

Wegens het bereiken van hun maximale zittingsduur neemt de Stichting eind dit jaar afscheid van twee leden van de 
Raad van Toezicht. Daarom zijn we op zoek naar twee nieuwe leden met kennis en vaardigheden op de volgende 
gebieden: mens & organisatie, marketing & communicatie en/of financiën. We zoeken mensen die binnen de RvT, samen 
met directie en medewerkers, verder willen bouwen aan een organisatie die in alle opzichten klaar is voor de toekomst. 

 
 

► De RvT vergadert ten minste eens per twee 

maanden met de directie, gewoonlijk op de 

vrijdagmiddag. Daarnaast zijn er separate 

vergaderingen van de audit- en 

remuneratiecommissie.  

►  Meer informatie vindt u elders op deze 

website; onder andere het jaarverslag en 

het verslag van de Raad van Toezicht.  

► Informatie over de Stichting Texels Museum 

vindt u op onze websites ecomare.nl, 

vuurtorentexel.nl, kaapskil.nl, 

oudheidkamertexel.nl.  

Informatie en sollicitatie 
 

Nadere informatie is te verkrijgen bij Casper 
Schouten, lid van de RvT, telefoonnummer: 06-
20490851 

 

Uw reactie met CV kunt u tot uiterlijk 14 augustus 
2022 per e-mail sturen aan Casper Schouten: 
casperschouten@reulingschutte.nl. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stichting Texels Museum (STM) trekt met haar vier musea jaarlijks zo’n 450.000 bezoekers. Museum Kaap Skil verhaalt over zeegeschiedenis. 
In het museum wordt de rol van Texel zichtbaar in de Nederlandse en internationale maritieme geschiedenis. De betekenisvolle, historische 
ligging en topcollectie maken het museum het middelpunt van grote, belangrijke wereldverhalen. De Oudheidkamer is een klein museum in het 
centrum van Den Burg. Het is één van de oudste huizen van Texel, authentiek ingericht met mooie objecten van Texelaars én met een bijzon- 
dere kruidentuin. Ecomare is een nationaal en internationaal erkend instituut op het gebied van zeehonden- en vogelopvang en het grootste 
bezoekerscentrum van de wadden. Op Vuurtoren Texel in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht over Texel, de Noordzee en 
Unesco Werelderfgoed Waddenzee. 
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