
Heb je een hart voor Gentse gezinnen en wil je binnen onze stad een dorp creëren waarin elk gezin een
ondersteunend netwerk kan vinden?

Wij willen graag een aantal nieuwe bestuurders toevoegen aan onze vzw. op zoek naar een aantal nieuwe
bestuurders. We zoeken enthousiaste mensen met een warm hart en open geest die Gentse Spruiten
willen helpen groeien. Hieronder verneem je wat we precies verwachten. Herken jij jezelf in dit profiel?
Stel je kandidaat!

Onze missie en visie:

Gentse Spruiten vzw gelooft dat elk gezin in Gent een ondersteunend netwerk verdient. Wij zorgen voor diverse
laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden om de verbinding tussen gezinnen te versterken. Wij omarmen alle
ouders ongeacht afkomst of inkomen en ons netwerk wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit en een
huisstijl die aangenaam en gezellig is. Verder versterken wij, door Babytheek Gent, gezinnen door hun kosten bij
de komst van een nieuwe gezinslid te beperken en de circulaire economie in Gent uit te breiden. We willen
(toekomstige) ouders en organisaties met een oog voor jonge kinderen sensibiliseren, motiveren en inspireren
om bewuste, duurzame en ecologische keuzes te maken rond ouderschap, zwangerschap, geboorte, het jonge
kind en opgroeien in Gent.

Onze volledige statuten kan je <<hier>> raadplegen.

Als kandidaat bestuurder

○ sta je achter onze visie en missie
○ heb je bijzondere aandacht voor Gentse gezinnen en hun belang in onze stad
○ steun je de individuele keuzes van gezinnen
○ draag je ecologische en sociale duurzaamheid in het hart
○ kan je strategisch denken
○ kan je (bij voorkeur) financiële documenten als jaarrekeningen en begrotingen lezen en

interpreteren
○ ben je ondernemend en houd je van  creatief denken
○ schrik je niet van meertaligheid. Binnen onze organisatie wordt Nederlands en Engels dagelijks

gesproken, ook tijdens vergaderingen.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRNRJlaf3Z_HYG7jOjdeoTIEu-V4_nP1BBIDip8g7SHokX-PvwQnyaZdgGGIiYiJg/pub
https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0716826931


Extra troeven zijn

○ kennis van Gentse sociale organisaties (armoede, diversiteit, gezinsondersteuning, opvang,
onderwijs, zwangerschap, geboorte, en opvoeden, …)

○ kennis van / ervaring in PR, HR, zakelijk en financieel beheer
○ ervaring met sociale inclusie, migratie en/of kansarmoede
○ ervaring met fondsenwerving en subsidies

Wat verwachten we van je

○ Je engageert je vrijwillig voor een periode van minstens drie jaar
○ Je neemt deel aan bestuursvergaderingen (minstens vier keer per jaar: maart, juni, september en

november) en Algemene Vergaderingen (minimum één keer per jaar in april of mei).
○ Je helpt met de voorbereidingen, en woont ons jaarlijkse familiefeest bij (eind januari).
○ Je zet je in voor de organisatie en treedt mee op als ambassadeur
○ Samen met de andere bestuurders sta je in voor het monitoren van de organisatie en het

uitwerken en bewaken van beleidslijnen o.b.v. de beleidsplannen
○ De voorbereiding van en rapportage aan de Algemene Vergadering
○ Het beslissen over belangrijke principes, waarden en strategie
○ Het dagelijks bestuur ondersteunen waar nodig

Voor 2 bestuurders zijn er extra taken:
○ Penningmeester (opvolgen begroting en van de tussentijdse en eindafrekeningen)
○ Secretaris (opvolgen verslaggeving en vzw wetgeving)

Wat bieden wij?

○ Je maakt deel uit van een innovatief sociaal project waarvan de impact al voor de geboorte
begint en dat de mogelijkheid biedt om toekomstige generaties te beïnvloeden

○ Je komt terecht in een gemotiveerd en gepassioneerd team dat zich inzet voor het
maatschappelijk weefsel van Gent

○ Je krijgt de kans om actief bij te dragen aan een duurzaam verhaal
○ Contacten met spelers van het brede Gentse middenveld
○ Een prikkelende en uitdagende omgeving, kansen om bij te leren rond governance, non-profit,

sociale ontwikkeling, duurzaamheid

Ben jij kandidaat?

Kandidaatstelling is heel eenvoudig. Stuur voor 30 juni 2022 een e-mail naar
Jovita Goldschmidt, jovita.goldschmidt@gentsespruiten.com. Geef beknopt mee vanuit welke interesses, kennis
en competentie je wenst bij te dragen tot het bestuur. Voeg tevens een beknopt CV toe.

In augustus 2022 benoemen onze leden een nieuw bestuur voor Gentse Spruiten vzw. Het onbezoldigde
mandaat van de bestuurders begint in september 2022 en duurt drie jaar.



Do you have a heart for Ghent families and do you want to create a village within our city where
every family can find a support network?

We would like to add some new directors to our non-profit organisation. We are looking for
enthusiastic people with a warm heart and open mind who want to help Gentse Spruiten grow.
Below you will find out exactly what we expect. Do you recognize yourself in this profile? Put
yourself forward as a candidate!

Our mission and vision:
Gentse Spruiten vzw believes that every family in Ghent deserves a support network. We provide
low-threshold gatherings which help to strengthen the connection between families. We embrace all
parents regardless of origin or income and our network is characterised by enormous diversity and a
house style that is pleasant and cosy. Furthermore, through Babytheek Ghent, we strengthen families
by containing their costs when a new family member arrives and expand the circular economy in
Ghent. We aim to sensitise, motivate and inspire (future) parents and organisations with an eye for
young children to make conscious, sustainable and ecological choices about parenthood, pregnancy,
birth, the young child and growing up in Ghent.

You may consult our statuten<<here>>.

As a candidate director
● you support our vision and mission
● you have special attention for Ghent families and their importance in our city
● you support the individual choices of families
● you have ecological and social sustainability at heart
● you can think strategically
● you can (preferably) read and interpret financial documents such as annual accounts and

budgets
● you are entrepreneurial and like to think out of the box
● You are not afraid of multilingualism. Within our organisation, Dutch and English are spoken on

a daily basis, including during meetings.

https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0716826931


Additional assets include:
● Knowledge of Ghent social organizations (poverty, diversity, family support, childcare,

education, pregnancy, birth, and parenting, etc.)
● knowledge of and/or experience in PR, HR, business and financial management
● experience with social inclusion, migration and/or povery
● experience with fundraising and grants

What we expect from you:
● You commit voluntarily for a period of at least three years
● You participate in board meetings (at least four times a year: March, June, September and

November) and General Meetings (at least once a year in April or May).
● You help with preparations, and attend our annual family celebration (late January).
● You are committed to the organization and act as an ambassador
● Together with the other directors you are responsible for monitoring the organization and

developing and monitoring policies based on the policy plans
● The preparation of and reporting to the General Assembly
● Deciding on important principles, values and strategy
● Supporting the Executive Board where necessary

For 2 directors there are additional tasks:

● Treasurer (monitoring the budget as well as the interim- and final accounts)

● Secretary (monitoring reporting and non-profit legislation)

What do we offer?
● You will be part of an innovative social project whose impact starts before birth and has the

potential to influence future generations
● You will be part of a motivated and passionate team that is committed to the social fabric of

Ghent
● You will have the opportunity to actively contribute to a sustainable story
● Contacts with players of the broad Ghent civil society
● A stimulating and challenging environment, opportunities to learn about governance, non-profit,

social development, sustainability

Are you a candidate?

Candidacy is very simple. Before June 30, 2022, send an email to
Jovita Goldschmidt, jovita.goldschmidt@gentsespruiten.com. Briefly state the interests, knowledge and
competence you wish to contribute to the board. Please also include a concise CV.

In August 2022 our members will appoint a new board for Gentse Spruiten vzw. The unpaid mandate of
the board members starts in September 2022 and lasts three years.


