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Algemene Taakomschrijving
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de vergadervoorzitter van de
algemene vergadering. Als vergadervoorzitter zorg je voor een goede voortgang van de
algemene vergadering. Je bent onafhankelijk en zorgt dat er op een constructieve manier
vergaderd kan worden. Je focust op het goede verloop van de algemene vergaderingen.
Je werkt samen met het bestuur en de bevoegde stafmedewerker om zo leiding te
kunnen geven aan de algemene vergadering. Je wordt evenwel geen van het bestuur.

Wat wordt van jou verwacht?
●

Je zit tot en met juli 2022 alle algemene vergaderingen voor (± 6 vergaderingen)
en leidt die in goede banen.

●

Je hebt een minimum aan relevante ervaring in het voorzitten van vergaderingen.

●

Je weet hoe je onafhankelijk moet voorzitten en hoe je de meningen van alle
aanwezigen naar voor moet laten komen.

●

Je zit de week voor de vergadering even samen met het verantwoordelijke staflid
om de vergadering goed voor te bereiden.

●

Je bent constructief en werkt samen met het bestuur en de studentenraden om de
algemene vergadering zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vergadervoorzitter

Algemene vergadering | 1/2

Wat bieden wij?
●

Een aangenaam en uitdagend vrijwilligersmandaat in een jong team

●

Een leerrijke en unieke ervaring met veel leerkansen

●

Volledige ondersteuning door stafmedewerkers

●

Terugbetaling van alle onkosten

Met wie werk je samen?
Je werkt nauw samen met de volgende personen:

●

De bestuurders van VVS

●

De medewerkers van VVS

●

De voorzitter van het bureau

●

De leden van het bureau en van de algemene vergadering

Hoeveel tijd neemt dit alles in beslag?
●

Iedere algemene vergadering duurt ongeveer 4 uur. De voorbereiding ervan duurt
ongeveer 2 uur.

●

Er vinden zo’n 6 algemene vergaderingen plaats per jaar.

Wat als je nog geen ervaring hebt met VVS?
Dit hoeft geen obstakel te zijn. De Vlaamse Vereniging van Studenten is op zoek naar
mensen die zich willen inzetten voor de organisatie en peilt voornamelijk naar je
interesse en enthousiasme om deze functie te vervullen.

Procedure kandidaatstelling
●

Stuur ons een e-mail (luna@vvs.ac) met jouw CV (max 2 pagina’s) en
motivatiebrief (max 1 pagina).

●

Stuur deze e-mail voor maandag 18 oktober.

●

Je wordt verkozen op de Algemene Vergadering van donderdag 21 oktober, 16u.

●

Heb je vragen? Bel ons op 02 893 24 84.
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