
      
 

De Rotterdamse Salon bevindt zich in het 18e eeuwse Koopmanshuis in het Oude Noorden van 

Rotterdam, een wijk met een cultuur van samenwerken tussen gemeente, corporaties, professionals, 

ondernemers en bewoners. De Rotterdamse Salon is actief betrokken bij de Ondernemers-

verenigingen Noorderboulevard en Plezierrivier de Rotte!  

 

Bij binnenkomst in het Koopmanspand stapt men in een tijdmachine. Deze Rococo Koopmanskamer 

uit  1704 van 5 bij 5 vierkante meter is omgedoopt tot de Rotterdamse Salon, omdat het zo 

vanzelfsprekend een “naturelle omgeving voor een Salon is”. “De Rotterdamse Salon is een culturele 

vrijplaats ter lering en vermaak, die ruimte biedt om artistieke kwaliteiten van anderen tot hun recht 

in de ruimte te laten komen: film, muziek, dans, theater, lezing, performances, lezingen, debatten, 

huiskamervoorstellingen en diner pensants. De Rotterdamse Salon wil graag het goede doen voor 

mens en maatschappij.”  

 

Ambities van de Rotterdamse Salon kort verwoord:  

❖ kleinschalig en persoonlijk als tegenbeweging voor massaliteit 

❖ laagdrempelig op sociaal gebied, maar met behoud en stimulering van niveau 

❖ een antidote te zijn tegen antidemocratische bewegingen   

❖ in 2020 een nieuw boekje te laten verschijnen op basis van de nieuwe inzichten van 

wetenschappelijk onderzoek. Daarna volgen er een PR-lezingen en acties, ook richting de jongere 

doelgroep.   

 

De Stichting Rotterdamse Salon bestaat sinds 2012. Haar bestuur bestaat uit 4 professionals die 4 

maal per jaar bij elkaar komt (meestal van 18.30 tot 20.30 uur) om aansturing te geven aan de 

projectleider die alle operationele werkzaamheden verzorgd. De bestuursleden krijgen geen 

financiële vergoeding, maar wel stimulerende bijeenkomsten waarin gediscussieerd wordt over 

toekomstige programmeringen en activiteiten, onder het genot van een verrassende vegetarische 

maaltijd. In het bestuur zijn de disciplines accountancy, recht en kunstnetwerk goed 

vertegenwoordigd.  

 

De Rotterdamse Salon zoekt 2 nieuwe gezichten: een charismatisch voorzitter die innovatie koppelt 
aan de ins en outs van het Rotterdamse (bestuurs)netwerk en constructief/effectief kan vergaderen. 
En een vindingrijke marketeer, die de stap naar verdere professionalisering en een groter bereik 
mede weet vorm te geven. Vanzelfsprekend volgt de Rotterdamse salon de diversiteitscode, stellen 
we geen leeftijdseisen en is integriteit het toverwoord. M.a.w.: expertise in de Kunst- en 
cultuursector (bij voorkeur kennis van podiumkunsten en/of kunsteducatie) en Sales & marketing, 
sponsoring, fondsenwerving van Erfgoed.   
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De nieuwe bestuursleden komen in een enthousiast team, zien de kruisbestuiving in hun eigen  

netwerk, ervaren maatschappelijk relevante ontwikkeling en werken oprecht mee aan het op de 

kaart zetten in Rotterdam en ver daarbuiten en levend maken van een historisch pand. Stuur een 

mail naar: info@rotterdamsesalon.nl en / of de voorzitter guusdewit@dwr-advies.nl.  
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