WAIMH –Vlaanderen vzw

Bestuursverkiezingen WAIMH-Vlaanderen vzw
Periode 2019 – 2022

Antwerpen, 18 januari 2019
Geachte,
WAIMH-Vlaanderen vzw is een affiliatie van ‘World Association for Infant Mental Health’
(www.WAIMH.org) die wereldwijd een forum wil bieden voor iedereen die het welzijn en de
ontwikkeling van de allerkleinsten (0-3 jaar) ter harte neemt.
Hierbij vertrekt WAIMH-Vlaanderen vanuit een duidelijke visie op het ‘Infant Mental Health’ denken en
baseert zij zich op de laatste aanbevelingen vanuit wetenschappelijk onderzoek.
Om dit alles te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk dat een goed bestuur zijn schouders
hieronder kan zetten. Om de drie jaar worden hiervoor bestuursverkiezingen georganiseerd, zo ook in
2019.
In september 2017 lanceerden we een oproep: “De toekomst van WAIMH-Vlaanderen vzw!? Daarvoor
hebben we jou écht nodig.” Het was een oproep naar versterking om de infant mental health visie in
Vlaanderen te kunnen blijven uitdragen en onze missie waar te maken. Ondertussen is WAIMHVlaanderen herboren! Verschillende IMH-krachten hebben er mee hun schouders onder gezet en
vormen vandaag het bestuur van WAIMH-Vlaanderen.
Het voorbije jaar hebben we vanuit WAIMH-Vlaanderen met dit nieuw bestuur al heel wat stappen
gezet. Meer hierover lichten we toe tijdens onze studiedag op 29 maart 2019.
We zijn fier op wat we momenteel reeds bereikt hebben, maar we zijn er nog niet. Ook in de volgende
bestuursperiode willen we onze krachten blijven bundelen om onze gedeelde passie voor de
ondersteuning van het prille leven uit te dragen.
Van bestuursleden wordt verwacht dat ze actief zijn binnen het IMH werkveld, bereid zijn om de visie
van WAIMH-Vlaanderen te onderschrijven en ingang te doen vinden op de werkvloer. Om dit
daadwerkelijk om te zetten in een aantal activiteiten komt de Raad van Bestuur (RvB) 4x/jaar samen
op een avondvergadering. We functioneren momenteel in drie cirkels van engagement en
verantwoordelijkheid: kernbestuur (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris),
bestuursleden en IMH-krachten. Deze laatsten zijn geen deel van het bestuur maar kunnen (tijdelijk)
verbonden zijn aan een bepaalde werkgroep waarvoor zij zich engageren.
Hebt u interesse om een mandaat als bestuurslid van WAIMH-Vlaanderen vzw op u te
nemen en dit vanaf april 2019? Aarzel niet en stel uw kandidatuur voor een functie in het
bestuur.
De functies als voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester/-en secretaris dienen noodzakelijk ingevuld
te worden met bijkomend één of twee leden. De RvB bestaat uit minimum vijf en maximum 10 leden.
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De nieuwe Raad van Bestuur wordt bij gewone meerderheid verkozen op de jaarlijkse algemene
vergadering. Wij verwachten dan ook dat u hierbij aanwezig kan zijn.
Een eerste Algemene vergadering wordt gepland op dinsdag 12 februari 2019 te Gent. Bij
onvoldoende aanwezigheid zal een tweede vergadering gepland worden tijdens onze
jaarlijkse studiedag dd. 29.03.2019.
Indien u verdere informatie wenst kan u ons altijd contacteren via info@WAIMH-vlaanderen.be
Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dan hadden we graag uw schriftelijke
kandidatuur met motivatie en professionele achtergrond gekregen vóór 10 februari 2019 via
info@WAIMH-vlaanderen.be. Indien de algemene vergadering verschoven wordt, kunnen
kandidaturen later ingediend worden, tot 15 maart 2019.

Hopende op een positief antwoord, tekenen we met de meest achtingsvolle groeten,

Binu Singh, voorzitter WAIMH-Vlaanderen vzw
Jo Wellens, ondervoorzitter WAIMH-Vlaanderen vzw
Jan De Clercq, uittredend secretaris en penningmeester WAIMH-Vlaanderen vzw
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