
 
 
  
  
 
  

NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING (NKS) 
KENNISCENTRUM VOOR KASTEEL EN BUITENPLAATS 

ZOEKT 
 

KANDIDATEN VOOR ONS BESTUUR 
 De NKS is hét nationale kennis- en adviescentrum voor kasteel en buitenplaats. 

Met een kleine groep medewerkers en vrijwilligers zetten we onze kennis en 
energie in voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen in hun historische, landschappelijke, economische en maatschappelijke context. 

  
 
 In de afgelopen jaren heeft het bestuur zich sterk gericht op een nieuwe toekomst voor de NKS 
Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats. Een nieuwe directeur geeft met veel élan vanaf dit 
voorjaar leiding aan de organisatie. Dit jaar vieren we zo met alle vertrouwen het 70-jarige bestaan van de NKS. 
 Het is een passend moment om het bestuur uit te breiden en de slagkracht en de diversiteit te 
vergroten. Daartoe zijn we op zoek naar in ieder geval twee collega’s, die zich met ons als actief 
bestuurder willen inzetten voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen.  
Bij het profiel denken we aan gedreven bestuurders, die goed kunnen schakelen naar de praktische uitvoering, die alle betrokkenen bij de NKS kunnen inspireren en die voor de 
organisatie ook als klankbord kunnen dienen. 
 In zijn algemeenheid verwachten we van de nieuwe bestuursleden dat zij een netwerk 
meebrengen in de publieke en private omgeving dat dienstig kan zijn aan het realiseren van de 
doelstellingen van de NKS en dat zij betrokken zijn bij de wereld van kasteel en buitenplaats of er affiniteit mee hebben. 
 Specifiek zoeken we een bestuurslid dat communicatie en marketing als vak met zich meebrengt 
en een bestuurslid dat ervaring als cultureel ondernemer meeneemt en goed thuis is in de wereld 
van fondsenwerving.   
Gezien de huidige samenstelling, één vrouw en vier mannen, zien we met extra belangstelling reacties tegemoet van vrouwen die reageren. Indien u belangstelling hebt, of nadere inlichtingen 
wilt, verzoeken we u contact op te nemen met onze voorzitter, de heer Chris Kalden, tel 06-
57886430, e-mail kaldencj@xs4all.nl  
Ook als u denkt geschikte kandidaten te kennen, die u onder de aandacht van het bestuur zou 
willen brengen, nodigen wij u graag uit contact op te nemen met de voorzitter. 


