
 
 

Word jij de nieuwe voorzitter bij De Lage Drempel?  
 
De Lage Drempel VZW is sinds 2000 een kansarmoedevereniging, actief in Mechelen. Wij zijn een erkende 
vereniging waar mensen in armoede het woord nemen  en worden gesubsidieerd door Vlaanderen en door 
de stad Mechelen.We zijn tevens een Welzijnsschakel die inhoudelijk ondersteund wordt door 
Welzijnszorg.  
 
Meer dan 50 vrijwilligers brengen- via een open ontmoetinsgruimte- mensen in armoede samen met 
mensen niet in armoede. Hier is men altijd welkom voor een tas koffie, een koekje, een babbel, informatie, 
te genieten van onze stadstuin, gebruik van computers en internet … Samen organiseren we heel wat 
boeiende activiteiten: uitstappen, vormingen, toneelbezoek, kooklessen, computerlessen, een zangkoor, 
infonamiddagen … 
 
We zijn op zoek naar een voorzitter voor de vzw (vrijwilliger) om leiding te geven aan onze vereniging, aan 
het Bestuursorgaan en aan de Algemene Vergadering (AV).  

 
Functieomschrijving  
 Als voorzitter leid je de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, het Bestuursorgaan en de AV.  

 Samen met de coördinator, het Dagelijks Bestuur, het Bestuursorgaan en mensen met armoede-
ervaring teken je het strategisch beleid van de vereniging uit. 

 Je wil de grondrechten van mensen met armoede-ervaring mee realiseren zodat ze volwaardig kunnen 
deelnemen aan de samenleving. 

 Je ziet erop toe dat de voorbereiding, de beraadslaging en de goedkeuring van de besluiten van het 
Bestuursorgaan en de AV en de uitvoering ervan correct verlopen.  

 Je creëert een klimaat van vertrouwen en samenwerking binnen het Bestuursorgaan en de vereniging.  

 Je bent de ambassadeur van onze kansarmoedevereniging en vertegenwoordigt mee De Lage Drempel 
naar buiten (samen met de coördinator).  

 Je werkt in duo met een covoorzitter of ondervoorzitter.  
 

Verwachtingen  
 Je onderschrijft de missie en de visie van De Lage Drempel  (www.delagedrempel.be/) en van het 

Netwerk tegen Armoede (www.netwerktegenarmoede.be/nl)  

 Je neemt een verbindende rol op binnen de vereniging, met bijzondere aandacht voor de 
betrokkenheid en participatie van bezoekers (=mensen met armoede-ervaring) en vrijwilligers. 

 Je bent sociaal maatschappelijke betrokken en ziet en zoekt kansen en uitdagingen voor onze 
vereniging. 

 Je kan je engageren voor een mandaat van minstens 4 jaar.  

 Je hebt voldoende tijd beschikbaar om deel te nemen aan het Dagelijks Bestuur (2x per maand) en de 
Bestuursvergaderingen (4x per jaar) en de Algemene Vergadering. 

 Je hebt geen belangen die onverzoenbaar zijn met de belangen van onze vereniging. Het mandaat van 
bestuurder is onverenigbaar met een politiek mandaat  

 

http://www.delagedrempel.be/
http://www.netwerktegenarmoede.be/nl


Wij bieden  
 Een plaats in een boeiende, dynamische, diverse en warme vereniging die mensen verbindt en 

inspireert. 

 De mogelijkheid jouw sociaal engagement te verdiepen, te verbreden, te delen en mee impact en 
invloed te hebben. 

 Waardering vanuit de doelgroep (mensen in armoede). 

 

Onze procedure 

Kandidaturen dienen via email ten laatste op 25 februari 2023 toe te komen bij de secretaris van De 

Lage Drempel  VZW (Marina Rochtus via  secretaris@delagedrempel.be).  We nodigen je daarna uit voor 

een kennismakingsgesprek.  Het juiste tijdstip bellen we nog door !  

 

Voor verdere info : Marina Rochtus  op tel. 0475/876404 

De Lage Drempel vzw- Onze- Lieve-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen 

 www.delagedrempel.be 

www.facebook.com/delagedrempel 
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