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Vacature bestuurder bij raad van bestuur Gekkoo vzw 
 

Wil je… 
 

• Gekkoo helpen groeien en verbeteren? 
• je betrokkenheid achter de schermen van Gekkoo vergroten? 
• 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. 
 
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 interesse om meer kennis en inzicht te krijgen over hoe het er achter de 

schermen aan toegaat.  
• Je hebt zin om mee na te denken hoe Gekkoo de komende jaren kan groeien en 

verbeteren. 
• Je durft je mening te geven en wil ervaring opdoen in 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. Hou ook alvast zaterdagavond 4 december vrij om je 
kandidatuur te komen voorstellen. 
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