
De ondervoorzitter is het

gezicht van VSK binnen de

organisatie zelf. Je leidt de

formele vergaderingen en je

bent aanspreekpunt voor

alle VSK'ers. Je hebt oog

voor iedereen. Met een

simpele 'Oeist?' check je

even of iemand zich goed in

de groep voelt. Je bent zo

een belangrijke link tussen

de organisatie en haar

vrijwilligers.

WAT IK KAN 

Contracten tekenen boven de €7500 euro, als je meerderjarig bent (lagere

bedragen tekent de coördinator).

Jij en de voorzitter krijgen voorrang bij het toewijzen van de belangrijkste

vertegenwoordigingen, zoals een overleg op het kabinet van de minister.

Zelf kiezen hoe je de vergaderingen gaat begeleiden.

Je bent ook VSK’er en lid van de AR en RvB, dus check zeker ook die

profielen om te zien wat je nog allemaal bij VSK kan doen!

NOEM MIJ MAAR

ONDERVOORZITTER
'Ik denk dat we tot een beslissing zijn gekomen' 

IK BEN ER VOOR

ALLE VSK'ERS 

ER IS MEER OP DE

VOLGENDE PAGINA 

WAT IK MOET 

De vergaderingen van RvB en AR voorzitten en

de groep begeleiden tot een sterke beslissing. 

De agenda van de RvB opstellen in overleg met

de coördinator en voorbereiden hoe je de

discussie gaat aanpakken en begeleiden.

Werken aan de sfeer en de samenhang van de

groep VSK’ers , nieuwe VSK'ers onthalen en

zorgen dat iedereen zijn plaatsje vindt bij ons. 

De statuten en het huishoudelijk reglement

goed kennen.



"Tijs is als ondervoorzitter heel belangrijk 
geweest voor het onthaal van nieuwe 
scholieren. Om hen thuis te laten voelen 
en samen te verkennen welke kansen 
VSK voor hen biedt. 
 
Maar de ondervoorzitter is ook belangrijk 
voor het team. Tijs stelde bijvoorbeeld 
constant die hele belangrijke vraag 'hoe 
gaat het team scholieren betrekken?' Zo 
houdt hij ons mee scherp en gefocust op 
scholieren." 

NOEM MIJ MAAR

ONDERVOORZITTER  

'part 2' 

HET PROFIEL VAN  

DE ONDERVOORZITTER 

Je durft je mond open trekken en je weet ook hoe je moet luisteren.

Je hebt oog voor anderen.  

Je hebt geen schrik om een grote vergadering te leiden. Je bent gestructureerd

en stipt.  

Je hebt veel tijd 's avonds om je voor te bereiden; en woensdagnamiddag en

zaterdag omdat je (bijna) elke activiteit van VSK wilt meedoen.  

Je bent niet actief in een politieke vereniging. 

Een levenservaring.

Een training in groepsgesprekken

leiden en coaching van de VSK-

coördinator en de volwassen

bestuurder.

Een enorme leerkans op vlak van

coördineren en vergaderingen

leiden.

Iets cool voor op je CV.

Wat de anderen in de RvB krijgen.

- Jesse, coördinator van VSK  

over ondervoorzitter Tijs 

WAT IK KRIJG 


