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Om de huidige werking te versterken en toekomstige projecten te verwezenlijken is Transitie Scherpenheuvel-Zichem op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. We zoeken mensen met diverse talenten om ons te helpen bij uiteenlopende taken. In ruil voor je engagement krijg je de kans om 

samen met bondgenoten de transitie naar een duurzamere toekomst vorm te geven in onze gemeente en daardoor boeiende kennis op te doen, 

andere mensen te ontmoeten en nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen. De leden zijn verzekerd via een VZW verzekering en wie meehelpt 

aan een activiteit wordt verzekerd via de vrijwilligersverzekering. Deelname- en vervoerskosten voor studie- of trefdagen worden natuurlijk 

vergoed. En we komen minstens éénmaal per jaar te samen om onze resultaten te vieren.  Zin om met ons samen te werken? 

Bestuur vzw 

Positie Taak Verwachte engagement Profiel 
Minstens één 
nieuwe 
bestuurder 
 
 

- Algemene richting vastleggen. 
- Voorstellen en prioriteren van 

projecten. 
- Transitie S-Z vertegenwoordigen op 

bijeenkomsten. 
- Bijwonen trefdagen en studiedagen. 

8 u per maand voor minstens 2 jaren 
- Raad van bestuur (2 per jaar) 
- Algemene vergadering (1 per jaar) 
- Trefdagen en studiedagen (2 per jaar) 
- Maandelijkse vergadering behalve in 

zomervakantie (9 x 2u) 
- Acties uitvoeren en opvolgen (10 x 2u)  
- Meehelpen aan activiteiten (2 x 4u) 

- Vertrouwd zijn met Transitie of bereid om 
kennis op te bouwen, 

- Bereid om Transitie S-Z te vertegenwoordigen, 
- Netwerker, 
- Communicatief en verbindend naar de leden 

van de kerngroep en naar de andere 
transitievrijwilligers. 

- Bereid om af en toe een studiedag of 
infomoment bij te wonen, 

- Ervaring als leidinggevende of bestuurder is 
welkom. 
 

 
Kerngroep 
 

Positie Taak Verwachte engagement Profiel 
Vier nieuwe 
trekkers 
 
 

- Meedenken en bespreken van 
projecten en activiteiten. 

- Acties uitvoeren en opvolgen. 
- Zich inwerken in nieuwe transitie-

materie. 

4 u per maand voor minstens 1 jaar 
- Maandelijkse vergadering behalve in 

zomervakantie (9 x 2u) 
- Algemene vergadering (1 per jaar) 
- Acties uitvoeren en opvolgen (10 x 2u)  
- Meehelpen aan activiteiten (2 x 4u) 

 

- Vanuit een warm hart voor duurzaamheid, 
- Positief ingesteld, 
- Constructief samenwerkend in de kerngroep, 
- Actief meehelpend bij het uitvoeren van de 

geplande activiteiten.  
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Algemene ondersteuning  
 

Rol Taak Verwachte engagement Profiel 
Beheer website 
(Wordpress) 

- Nieuwe berichten plaatsen. 
- Upgraden naar nieuwe versies 

(Wordpress, thema, plugins). 
 

2 u per maand voor minstens 1 jaar - Vertrouwd met Wordpress. 

Opstellen 
nieuwsbrief 

- Verzamelen laatste nieuwtjes op vlak 
van Transitie in S-Z. 

- Opstellen van een nieuwsbrief. 
 

2 u per maand voor minstens 1 jaar - Geïnteresseerd in duurzaamheid, 
- Vlotte pen. 

Transitiestand 
open houden 
 

- Op beurs, evenement of markt een 
infostandje bemannen  

2 x 4 u per event voor minstens 1 jaar - Vertrouwd zijn met Transitie of bereid om 
kennis op te bouwen, 

- Enthousiasteling. 
 

 
Ondersteuning Activiteiten (Geplande activiteiten per jaar: 2 Repair Cafés, 2 Plantenruilbeurzen, 1 Geefplein, 1 film- of infoavond) 
 

Rol Taak Verwachte engagement Profiel 
Publiciteit 
 

- Flyers, affiches ontwerpen, 
- Flyers, affiches laten printen of 

drukken. 
 

2 u per geplande activiteit - Grafisch talent. 
 

Publiciteit - Flyeren,  
- Affiches verspreiden en ophangen. 
 

2 u per geplande activiteit - Graag wandelen of fietsen. 

Logistieke hulp 
 
 

- Klaarzetten en opruimen zaal. 
- Bemannen bar, afwassen. 

4 u per activiteit - Handen uit de mouwen. 

 


