
 

Pagina 1 van 2 

Vacature extern bestuurder bij raad van bestuur 
Gekkoo vzw 
 

Wil je… 
 

• een jeugdwerkorganisatie in volle groei vooruithelpen en in de markt zetten? 
• je inzetten voor een non-profit met maatschappelijk engagement? 
• je kennis binnen jouw vakgebied verbreden buiten de schoolbanken of naast de 

werkvloer?  
• ervaring opdoen in besluitvorming? 
• een waardevol pluspunt toevoegen aan je cv? 

 
Stel je dan vandaag nog kandidaat voor de raad van bestuur bij Gekkoo vzw. 
 
Wij zijn Gekkoo vzw 
 
Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige 
vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen en jongen van 4 tot 21 jaar. Dat kan 
alleen dankzij de tomeloze inzet en ervaring van onze honderden vrijwillige begeleiders. 
Zij vormen het kloppend hart van onze organisatie. Samen met hen willen we het 
verschil maken voor kinderen en jongeren. Gekkoo en haar bendes staan voor meer dan 
opvang en plezier. 
 
Wat we doen 
 

• Woensdagbende: zinvolle naschoolse activiteiten op woensdagnamiddag 
• Speelpleinbende: elke dag speelplezier tijdens schoolvakanties 
• Kampbende: themakampen met en zonder overnachting in binnen- en buitenland 
• Vrijwilligersbende: vorming, opleiding en evenementen voor animatoren 
• Spelbus: speelbib op wielen in verschillende Antwerpse wijken  
• Verblijven: verhuren van groepsaccommodatie in het groen 

 
Daarnaast bieden we extra ondersteuning aan enkele specifieke doelgroepen die we met 
onze werking willen bereiken: 

• Gekkoo Fonds: toekenning sociaal tarief aan gezinnen die het moeilijk hebben om 
de volledige deelnameprijs van onze activiteiten te betalen. Deze tussenkomst is 
mogelijk dankzij ons Gekkoo Fonds en de samenwerking met Diesterweg’s 
Hulpkas (tussenkomst voor leerlingen uit het Stedelijk Onderwijs) 

• Organiseren van kampen op maat. Bijvoorbeeld Puur Plezier, voor kinderen uit 
BuLo en BuSo (type 1 en 2), en Autikamp (voor kinderen met ASS) 

• Zomerschool: taaloefenkansen voor anderstalige nieuwkomers in een speelse 
omgeving 

• Toeleiding anderstalige vrijwilligers naar onze speelpleinwerking en integreren in 
bestaande vrijwilligersploegen (in samenwerking met Atlas) 

 
Tot slot geven we kansen aan wie moeilijker aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Deze 

tijdelijke werknemers bieden een waardevolle extra ondersteuning voor ons vast 
personeelsteam. Zo zijn we een erkende leerwerkplek via Syntra Vlaanderen en hebben 

we enkele collega’s via artikel 60 of via tewerkstellingsstage in dienst. 
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Wat doet de raad van bestuur? 
 

1. Uitzetten van de strategische lijnen voor de organisatie door na te denken over 
prioritaire thema’s en doelstellingen. Op basis van dit meerjarenplan de acties en 
processen opvolgen. 
 

2. Eindverantwoordelijkheid dragen voor enkele vaste processen zoals de opmaak 
van de begroting en de jaarrekening, kwartaalrapportage. 

 
3. Vastleggen en opvolgen van de doelstellingen van de commissies. Afvaardigen 

van een bestuurder om deel te nemen aan de vergaderingen van de commissie 
om deze te coachen en sturen.   

 
4. Uitvoeren van een (beperkt) aantal operationele taken. 

 
Wat verwachten wij van jou? 
 

• Je engageert je voor 4 jaar. 
• Je kan je 6 keer per jaar vrijmaken op een weekavond tussen 19.00 en 22.00 uur. 

(niet in de periodes juli-augustus en december-februari)  
• Je kan 2 keer per jaar vrijmaken op een weekendavond om de algemene 

ledenvergadering bij te wonen. 
• Je hebt voeling met jeugdwerk. 
• Vanuit je vakgebied draag je kennis en ervaring bij zodat de raad van bestuur kan 

komen tot waardevolle adviezen en besluitvorming. 
 
Stel je kandidaat 
 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Dries Roelant, algemeen coördinator, 03 
369 26 51, dries@gekkoo.be.  
 
Overtuigd? Mail dan jouw motivatiebrief (max. één A4) en cv op 10 november ten laatste 
naar Dries, dries@gekkoo.be. 
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