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Kandidaatstelling Raad van bestuur 

ICOM Belgium Flanders 

 

 

 

Toelichting 

 

 Indien u zich kandidaat voor de Raad van Bestuur wil stellen, kunt u hier de 

verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de procedure voor 

kandidaatstelling vinden.  

De Raad van Bestuur is het belangrijkste leidinggevende orgaan van icom-vlaanderen 

vzw. De Raad van Bestuur wordt verkozen door en legt verantwoording af aan de 

Algemene Vergadering van de leden van de vzw.  

Ieder stemgerechtigd lid van de organisatie kan zich kandidaat stellen voor een 

mandaat van bestuurder overeenkomstig de procedure voor kandidaatstelling.  

Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.  

Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar. Na afloop van deze 

periode kunnen zij herverkozen worden. Tussentijds benoemde bestuurders zijn 

slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.  

De Raad van Bestuur kan een voorzitter, één of meer ondervoorzitter(s), een secretaris, 

een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging 

noodzakelijk is, kiezen. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone 

meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders 

aanwezig is.  

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, 

door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat of ingeval van wettelijke 

onbekwaamheid.  

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze. De 

Raad van Bestuur is bevoegd en aansprakelijk voor alle aangelegenheden, met 

uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de Algemene Vergadering zijn 

voorbehouden. De Raad van Bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor 

het reilen en zeilen van de organisatie.  

Bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Bestuurders onderschrijven de 

visie, doelstellingen en beleidsopties van de organisatie en geven uiting aan een 

duidelijk engagement ten opzichte van icom-vlaanderen vzw en zijn werking.  

De Raad van Bestuur van icom-vlaanderen vzw komt doorgaans om de twee maanden 

samen.  
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KANDIDAATSTELLING VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 

ICOM Vlaanderen vzw 

Algemene vergadering 29-04-2019 

 

 

 

Ondergetekende,  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

lid van de ‘Algemene Vergadering’ van ICOM Vlaanderen vzw, stemgerechtigd lid:  

………………………….  

 

wonende te: …………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………. 

 

stelt zich hierbij kandidaat als bestuurder van ICOM Vlaanderen vzw 

met het doel bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van ICOM Vlaanderen als 

bestuurder. 

  

Gedaan te ………………………………………………………………….. 

 

Op …………………………………………………………………………… 

(°)  

 

 

° Datum en handtekening  

 

U bevestigt ten laatste 3 dagen voorafgaand aan de ‘Algemene Vergadering’ schriftelijk uw 

kandidatuur aan de voorzitter (via office@icom-belgium-flanders.be of per post naar het 

secretariaatsadres). Bij deze kandidatuur geeft u een korte presentatie van uzelf en uw 

motivatie voor het mandaat dat u ambieert. Tijdens de ‘Algemene Vergadering’ zelf krijgt u 

de kans uw standpunten en motivatie mondeling te verduidelijken aan de leden 


