Kandidatuurstelling
BAM – Raad van Bestuur
2020-2023
1. Algemene informatie
1.1 Wie kan deelnemen?
Alle leden, in volgorde van ledenbijdrage, kunnen hun kandidatuur inzenden met een maximum van
één bijdrage per lid, ‘corporate’ of ‘solo’.
Om uw kandidatuur in te zenden (via deze template) dient u een foto, een korte CV alsook uw
motivatie te sturen naar patrick.steinfort@marketing.be.
Alle kandidaturen zullen gepubliceerd worden op de BAM website die regelmatig een communicatie
over de lijst van kandidaten zal verspreiden.
Aanvragen kunnen reeds ingediend worden. De uiterste datum van inzending is 3 juni 2020.

1.2 Werking en verantwoordelijkheid
De raad van bestuur bestaat uit 12 leden, verkozen voor een termijn van 3 jaar, die eenmaal kan
verlengd worden.
Het bestuur komt over het algemeen 6 keer per jaar samen voor vergaderingen van maximaal 2 tot 3
uur. De vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de vereniging (Roularta, Zellik)
of in de kantoren van één van de bestuursleden.
Naast de administratieve en financiële verantwoordelijkheid en controle van de vereniging is het de
belangrijkste taak van het bestuur om de langetermijnstrategie, de ontwikkelingsassen en de
ambities van de vereniging te bepalen.
Een uitvoerend comité bestaande uit de Voorzitter van de Raad, de schatbewaarder en de
Ondervoorzitter, samen met de Directeur en de Secretaris-Generaal, zorgt voor de functionele
opvolging van de vereniging.
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1.3 Samenstelling
De statuten van de vereniging voorzien niet in quota's in welke vorm dan ook. In 2019 heeft de raad
van bestuur echter besloten tot een doelstelling van pariteit onder zijn leden. Pariteit in geslacht, taal
en beroep. Het doel is een bestuur te vormen dat zo representatief mogelijk is voor de verschillende
gevoeligheden.

1.4 Proces
Tijdens de Algemene Vergadering, kan elk aanwezig lid of vertegenwoordigd lid deelnemen aan de
stemming, met een maximum van één stem per lid. De 12 kandidaten die de meeste stemmen
hebben gekregen, zijn de gekozen bestuurders.
Deze 12 bestuurders kiezen vervolgens de voorzitter van de raad van bestuur, de schatbewaarder en
de ondervoorzitter.

2. Persoonlijke informatie
Om uw kandidatuur in te sturen, gelieve volgende informatie te bezorgen aan
patrick.steinfort@marketing.be:
-

Uw contactgegevens: Naam, voornaam, functie en e-mailadres
Een korte CV – 500 karakters *
Een tekst waarmee u uw motivatie aantoont – 500 karakters*
Een recente foto

*Gelieve uw tekst (CV en motivatie) te schrijven in Nederlands en Frans of in het Engels.

3. Aanvullende informatie
Indien u vragen heeft, aarzel niet contact op te nemen met patrick.steinfort@marketing.be.
-

BAM Statuten & Pagina waar de kandidaturen op vermeld worden:
https://www.marketing.be/over-bam/bam-verkiezingen-2020

BELGIAN ASSOCIATION OF MARKETING VZW/ASBL
Z1 Research Park, 120, 1731 Zellik – T: +32 2 234 54 00 – E: info@marketing.be – www.marketing.be
BTW/TVA: BE0672.863.759 – IBAN: BE03 3630 6660 4684 – BIC: BBRUBEBB

