
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep kandidaten voor de bestuursorganen van centrum ZitStil 

 

Centrum ZitStil kan zijn missie en doelstellingen maar realiseren dankzij de inzet en betrokkenheid van 

velen: de medewerkers, de vrijwilligers, de ervaringsdeskundige ouders van kinderen met ADHD, de 

volwassenen met ADHD en hun partners en familieleden, de vele hulpverleners, artsen, psychiaters, 

mensen in het onderwijs en in onderzoeksinstituten en universiteiten, enz. 

 

Ook onze vzw wordt bestuurd door de gebruikelijke organen, een Raad van Bestuur en een Algemene 

vergadering. De bestuurders worden voorgedragen en verkozen door de Algemene Vergadering. De Raad 

van Bestuur is verantwoordelijk voor het vastleggen van de beleidslijnen, gebaseerd op de statuten en 

heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle inhoudelijke en uitvoerende beslissingen. 

 

Om mee te werken aan de concretisering van de doelstellingen van centrum ZitStil doen wij een oproep 

naar 5 nieuwe kandidaten voor een mandaat in onze Algemene Vergadering en eventueel later in de Raad 

van Bestuur. 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die zich vrijwillig kunnen en willen engageren voor een langere periode en 

die dat engagement kunnen omzetten in effectieve tijd voor onze organisatie. Op jaarbasis moet u rekenen 

op 2 tot 3 avondbijeenkomsten voor de Algemene Vergadering. Voor de Raad van Bestuur rekent u een 

vijftal vergaderingen extra, voorbereidingstijd niet gerekend. Zowel mensen die ervaringsdeskundige 

ADHD zijn als diegenen die professioneel bij ADHD betrokken zijn, worden uitgenodigd. 

 

Hoe gaan we te werk gaan? Graag uw motivatie en de link met het thema ADHD beschrijven in een 

persoonlijke nota van maximum 1 A4, samen met een kort cv bezorgen aan onze voorzitter Ronald 

Breyne via het mailadres ronald.breyne@zitstil.be  of aan Ria Van Den Heuvel directeur via mailadres 

ria.vandenheuvel@zitstil.be en dit voor 15 april  2015. 

We gaan dan graag in gesprek met elkaar zodat u onze organisatie nog beter kan leren kennen en u uw 

motivatie kan toelichten. 

 

Alle inzet en steun is welkom. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Ronald Breyne        Ria Van Den Heuvel 

Voorzitter        directeur 


