SD : Profiel lid Raad van Bestuur

Bestuurders dienen een maximum van volgende eigenschappen in zich te dragen:
▪
▪
▪

persoonlijke eigenschappen zoals integriteit, verantwoordelijkheidszin, een geïnformeerd
oordeelsvermogen, financiële kennis, zelfvertrouwen
kernbekwaamheden zoals strategische inzichten in relevante domeinen of deeldomeinen binnen de
sportsector
toewijding en loyaliteit, met inbegrip van actief bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

Een capabele bestuurder:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

is zich goed bewust van zijn rol als lid van de Raad van Bestuur (RVB), ten opzichte van de rol van het
Dagelijks bestuur en de rol van de Algemene Vergadering (AV)
is zich goed bewust van zijn rol ten aanzien van het beleid, de werking en het personeel
bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging
is zich bewust van de doelstelling en de aard van de vereniging
heeft een ruime dossierkennis en kan snel expertise opbouwen
heeft een goed inzicht in de sportsector
kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie
is vergadertechnisch sterk (luisteren, de bal spelen, besluitvaardig)
heeft een basiskennis van wetgeving en reglementering (decreet en vzw-wetgeving)
is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de
werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden

Een positieve en constructieve bestuurder:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

kijkt als lid van de Raad van Bestuur enkel naar het algemeen belang van de Vlaamse Handbalvereniging
vzw
draagt de waarden uit van de Vlaamse Handbalvereniging vzw en promoot de vereniging binnen zijn
netwerk op een positieve manier
mag geen belangen hebben die onverzoenbaar zijn met de belangen van de Vlaamse Handbalvereniging
vzw: terughoudendheid bij kandidatuurstelling of in de functie van bestuurder, is vereist bij
concurrerende activiteiten of bij nauwe familierelatie(s) met personeel
beschikt over voldoende communicatieve en intellectuele kwaliteiten
stelt zich zo nodig terughoudend op
heeft een draagvlak in de sportsector en kan dit versterken
is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met hetgeen beslist werd
in de RVB, ook als beslissingen niet zijn/haar mening volgen
kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging
kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
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Een communicatieve bestuurder:
▪
▪
▪
▪
▪

kan vlot communiceren
hecht belang aan een goede communicatie met de voorzitter
staat open voor overleg
is vlot bereikbaar bij vragen of problemen
kan het bestuursbeleid binnen de Vlaamse Handbalvereniging vzw mee uitdragen

Een aanwezige bestuurder:
▪
▪
▪
▪
▪

heeft de tijd voor regelmatig overleg over kleine en grote punten via mail en het doornemen van interne
of externe nota’s
is niet enkel aanwezig op vergaderingen maar kan daarnaast ook taken opnemen (bvb. zoektocht nieuw
gebouw, zoektocht sponsors, verbeteren contacten met partnerorganisaties, …)
ziet en zoekt uitdagingen voor de vereniging op het vlak van bestuur, werking, financiën en logistiek
maakt zich graag vrij voor de noodzakelijke vergaderingen (vergaderingen van bestuur, externe
verplichtingen en interne vergaderingen)
denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de vereniging

Een onafhankelijke bestuurder:
▪
▪
▪

bestuurders mogen geen executieve functie bekleden in de vereniging
laat zich uitsluitend leiden door de algemene doelstelling zoals bepaald door de Raad van Bestuur, gericht
op het bestendigen en versterken van de vzw
blijft in alle omstandigheden onpartijdig in beoordelingen, beslissingen en handelingen
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