
WAT IS DE MUCOVERENIGING - DOEL
De Mucovereniging is de enige nationale vereniging die zich inzet voor kinderen,

jongeren en volwassenen met muco. Wij streven naar een beter en langer leven

van alle mensen met muco in hun land, door ondersteuning van families,

informatie, belangenverdediging en steun aan het wetenschappelijk onderzoek.

Samen met de families, mucocentra, zorgverstrekkers en vrijwilligers zetten we

ons elke dag in voor een beter en langer leven voor alle mensen met muco en hun

families.

R E C R U T E R I N G  N I E U W E
L E D E N  R V B  2 0 2 1

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en het beleid

van de Mucovereniging. De voorzitter en alle andere bestuursleden zijn

vrijwilligers en oefenen hun opdracht onbezoldigd, zij hebben een hernieuwbaar

mandaat van 3 jaar.

Tijdens de Algemene Vergadering van 30 maart 2019 werd een nieuwe raad van

bestuur verkozen. Deze bestuurders zijn mensen die zelf muco hebben of ouders

van familielid met muco. Zij coöpteren daarnaast nog extra bestuurders op basis

van hun expertise.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit volgende leden: Pascal Borrey

(voorzitter), Ann Lemmens (ondervoorzitster), Stéphane Simal, Erik Aerts,

Pierre-André Wustefeld, David Klein, Joëlle Tilmant, Rika De Schryver en Prof.

Dr. Marijke Proesmans (vertegenwoordiger van het medisch comité).

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE?



Positieve ingesteldheid om bij te dragen aan de verschillende projecten om de

missie waar te maken

Engagement om samen vooruitgang te boeken

Wederzijds respect en vertrouwen in het Muco-team om de doelstellingen te

realiseren

Challengen van en mee opzetten van de strategieën voor de komende jaren

Mee waken over het goed financieel beheer van de vereniging. 

Vergaderingen kunnen volgen in de 2 landstalen Nl-FR (bij voorkeur)

Beschikbaarheid ten minste voor de verschillende RVB (4x/jaar) en de AV

Medische expertise

Financiële expertise

Een netwerk in de zorg of medische wereld

Om het team te versterken zijn we nog op zoek naar vrouwen en mannen, min 1

persoon voor elke landstaal Fr & NL,  die hun steentje willen bijdragen om dit

doel te realiseren. Ben jezelf van dicht of ver betrokken bij Mucoviscidose, of

beschik je over een specifieke expertise die je ten dienste wil stellen van de

Vereniging, laat dan van je horen!

Wat verwachten we van jou als lid van de RVB?

We hebben nog een specifieke nood aan bepaalde expertise, wat een plus kan zijn

al je deze capaciteiten of kennis kan bijbrengen: 

OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURDERS...

Denk je je terug te vinden in deze omschrijving of denk je nog iets anders te

kunnen bijdragen, kom ons dan verrassen en deel je kandidatuur met Pascal

Borrey (Voorzitter: pascal.borrey@gmail.com) en/of Erik Aerts (Secretaris:

erik.aerts@decathlon.com) voor 28/02/21.




