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Gezocht: Gemotiveerde M/V/X met talent voor KLJ
Elke regio heeft een vrijwillig voorzitter. Deze zit het Regionaal Bestuur voor en vertegenwoordigt
onze regio in het Nationaal Bestuur. Samen met de pedagogisch medewerkers, de proost en de
ondervoorzitter is hij/zij mee verantwoordelijk voor een goede werking in de regio.
Het voorzitterschap wordt waargenomen door een vrijwilliger en verloopt in mandaten van 2 of 3 jaar.
Het mandaat van onze huidige voorzitster Lot De Kimpe loopt af, wegens haar aanwerving als
pedagogische medewerker bij KLJ Oost-Vlaanderen. Het mandaat van de nieuwe voorzitter zal lopen
van 01/09/2019 tot 31/08/2021 met de mogelijkheid om daarna bij te tekenen voor nog een jaar.
De voorzitter mag niet ouder zijn dan 32 jaar bij zijn/haar kandidaatstelling. Het strekt uiteraard tot
aanbeveling dat de kandidaat-voorzitter al enkele jaren KLJ-ervaring heeft. We geven iedereen de
kans om zich kandidaat te stellen. Een stemming door het Regionaal Bestuur op de RB-vergadering
op 28 augustus 2019 beslist uiteindelijk wie de komende jaren voorzitter van KLJ Oost-Vlaanderen
wordt.
Zie jij dit als een uitgelezen kans? Ken je een KLJ’er die hiervoor de geschikte persoon is?
Wens je nog meer info? Neem dan contact op met iemand van de Regionale Leiding. Lot geeft je als
ervaringsdeskundige ook graag wat meer uitleg over de functie.
Om je officieel kandidaat te stellen, vragen wij je om een schriftelijke motivering te sturen naar de
Regionale Leiding via mail (oostvlaanderen@klj.be) of via post (KLJ Oost-Vlaanderen, t.a.v. de
Regionale Leiding, Kortrijkstraat 82 bus 1, 9800 Deinze) en dit vóór 14 augustus 2019.

De Regionale Leiding van KLJ Oost-Vlaanderen
Lot De Kimpe, regionaal voorzitter (0488 25 26 16 - lotdekimpe@hotmail.com)
Jasper Vercauteren, regionaal ondervoorzitter (0498 20 85 65 - jaspervercauteren94@gmail.com)
Raf Vermeulen, regionaal proost (0495/57.55.59 – Raf.Vermeulen@klj.be)
Leen Van Eetvelde, pedagogisch medewerker beleid KLJ Oost-Vlaanderen (0471 10 23 59 –
leen.vaneetvelde@klj.be)
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1.

Wat verwachten we van jou?
•
•

•

2.

Het uitdragen van de missie en visie van KLJ
Aanwezigheid op alle structurele vergaderingen. Dit zijn voor een regionale voorzitter:
o 1 x per maand het Nationaal Bestuur, het Regionaal Bestuur en de Regionale Leiding
o 1 x per jaar denkdagen van het Regionaal Bestuur
o 1 x per jaar denkdagen van de Regionale Leiding
o 1 x per jaar de Nationale Raad
o 2 x per jaar de Algemene Vergadering (als vertegenwoordiger voor KLJ)
o 1 x per jaar de denkdag van het Nationaal Bestuur
o 1 x per jaar de actieplandag
o 1 x per jaar de afdelingsscreeningsdag
Minimaal engagement van 2 jaar met mogelijkheid om bij te tekenen voor een 3de jaar

Welke vaardigheden bezit je?
•
•
•
•
•
•
•

3.

Ervaring als KLJ-bestuurslid
Kritische houding
Oorzaak-gevolg denken
Goed vergaderingen kunnen leiden
Een standpunt kunnen verdedigen.
Tot een gezamenlijke visie kunnen komen vanuit diverse standpunten
Een visie hebben op de KLJ-werking

Wat krijg je in ruil?
•

•

•

•

Persoonlijke begeleiding waarbij jouw ontwikkeling centraal staat:
o Onthaalgesprek: een grondige toelichting bij de functie als regionaal voorzitter
o Coachingsgesprekken op ritme van de vrijwilliger
o Exitgesprek op het einde van jouw engagement
Voldoende vorming om je taak goed uit te oefenen
o Jaarlijks één vormingsmoment georganiseerd door KLJ
o Steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan vorming, zowel intern als extern
Waardering voor jouw engagement
o Jaarlijks één bedankingsmoment georganiseerd door KLJ Oost-Vlaanderen
o Tweejaarlijks een nationaal georganiseerd bedankingsmoment
Materiële ondersteuning en omkadering:
o De medewerkerssite waar je alle relevante info vindt om op de hoogte te blijven van
de dagelijkse regionale en nationale werking: verslagen, alles wat de
afdelingssecretaris krijgt, …
o Een welkomstpakket met informatie over het regionaal en nationaal bestuur, een KLJ
T-shirt en een KLJ-trui
o Een groot deel van de kosten die je maakt worden door KLJ vergoed:
kilometervergoeding, verzekering, gratis verblijf op denkdagen en Nationale Raad, …
o Een abonnement op Hélaba, het KLJ-tijdschrift
o Elke maand krijg je digitaal een nieuwsbrief met alle nieuwtjes over regionaal en
nationaal
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4.

Welke kennis en vaardigheden verwerf je?
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Je krijgt inzicht in de structuur van KLJ
Je maakt kennis met de KLJ-visie en haar doelstellingen
Je kan een standpunt van de regio detecteren, verwoorden en vertolken
Je verwerft competenties die ook buiten KLJ aangewend kunnen worden
Je bouwt een netwerk uit en leert om nieuwe contacten te leggen.
Je kunt oplossend meedenken.
Je leert beslissingen nemen.
Je leert debatteren en spreken voor een groep.

Welke ervaringen doe je op?
•
•
•
•

Je werkt samen met vrijwilligers, werkgroepen en beroepskrachten mee aan het regionaal én
nationaal beleid.
Je werkt als een ploeg, een team met hetzelfde doel.
Je krijgt de mogelijkheid om eigen ervaringen en visie over de regionale en nationale werking
uit te dragen, te toetsen en een officieel karakter te geven.
Je maakt vrienden voor het leven.
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