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Roeland vzw zoekt nieuwe leden voor de Algemene Vergadering 
 
Roeland vzw wil elk kind en jongeren stimuleren in zijn ontwikkeling en groei door hen de kracht van en de liefde 
voor talen mee te geven. We doen dit op een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde manier. 
Meertaligheid doet jongeren de superdiverse wereld beter begrijpen en de wereld begrijpt hen hierdoor beter.  
 
Onze missie is dan ook: Door de kracht van talen opent Roeland vzw jouw venster op de wereld.  
 
Om deze missie te helpen uitdragen zijn we op zoek naar 3 leden om onze Algemene Vergadering te versterken. 
 
Wat verwachten we van jou?  
 
Je draagt de missie van Roeland mee uit.  
 
Je helpt mee met de verantwoordelijkheden van de Algemene Vergadering zoals bepaald in de statuten:   

• de wijziging van de statuten  
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders 
• de benoeming en de afzetting van de commissaris(sen) 
• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 
• de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting 
• de ontbinding van de vereniging 
• de aanvaarding en uitsluiting van een lid 
• de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming 

of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming  
• een 'inbreng om niet' van een algemeenheid doen of aanvaarden alle gevallen waarin deze statuten dat 

bepalen 
• de verplaatsing van de zetel 

 
Je beoordeelt mee over de goedkeuring van de beleidsnota en het werkingsverslag 
 
De Algemene Vergadering komt 2 maal per jaar samen, een keer in december en een keer in maart.  
 
Wat bieden we 
 

• Je geeft als lid van Roeland mee vorm aan onze organisatie 
• Je neemt als lid een financieel en beleidsmatige verantwoordelijkheid op. 
• Je krijgt een boeiende leeromgeving als lid. 
• De functie is onbezoldigd   

 
We zijn op zoek naar evenwicht in geslacht, diversiteit en expertise 
 
Meen jij de geschikte kandidaat (M/V/X) te zijn voor onze organisatie? Stel je dan kandidaat door voor 10 januari 
2023 jouw motivatiebrief en cv te mailen naar mieke@roeland.be. Wil je meer info?  Stuur gerust een mailtje 
naar Mieke Van Parys. 


