
  

ZET JE MEE JE SCHOUDERS ONDER ZORGVOORZIENING IONA? 
Iona is een erkende Vergunde Zorgaanbieder en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) voor de zorgverlening aan mensen met een persoonsvolgend 
budget of een budget voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 

Iona’s missie is het aanbieden van kwalitatieve, vraag-gestuurde zorg op maat aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een mentale beperking en eventueel bijkomende emotionele moeilijkheden, 
gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Aan de basis van onze zorg ligt het antroposofisch 
mens- en wereldbeeld, ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925). 

Het Iona dagelijks bestuur, met directie en medewerkers, wordt ondersteund door een vzw, waarin het 
hoogste beslissingsorgaan de algemene ledenvergadering is. Hieruit worden enkele personen gekozen 
voor de samenstelling van het bestuursorgaan (voorheen raad van bestuur). 

Iona vzw is voortduren op zoek naar gemotiveerde competente mensen om mede het beleid van de 
vereniging te sturen.  
Kunnen wij daarvoor op jou rekenen? Ja, vul dan het onderliggende formulier in! 

 Naam:  

 Voornaam:  

 Rijksregisternummer:  

 Adres: 

o straat, nummer:  

o postcode, gemeente, deelgemeente:  

 Telefoon: 

o Vaste lijn:  

o Mobiel:  

 E-mailadres:  

Motivatie 

Waarom stel je jou kandidaat? Wat verwacht je? Spreekt Iona je aan? Heb je een band met Iona? 

 

 

 

 

 

 

 

Iona voor heilpedagogie en sociaaltherapie vzw 
2560 Nijlen (Kessel), Nieuwe Bevelsesteenweg 66 

Ondernemingsnummer:  0410.269.814 



Een volgende stap? 

Heb je interesse om na een inloopperiode (min 12 maanden) je kandidaat te stellen voor een 
intensere betrokkenheid als bestuurder in het bestuursorgaan? 

 

 

 

Ervaringen 

Bv. ervaring met de zorgsector, met socio-culturele sector, studies, opleidingen, beroepservaring. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomend nog dit… 

Het lidmaatschap van de vzw is kosteloos maar anderzijds ontvangen de leden geen vergoeding. 

Als lid van de vzw wordt verwacht dat je: 

- achter de doelstellingen van de vereniging staat; 

- de jaarlijkse statutaire algemene vergadering en de eventuele bijzondere algemene 
vergaderingen bijwoont; 

- de documenten ter bespreking op de vergadering(en) die jou vooraf worden toegestuurd 
doorneemt. 

Bij effectieve kandidaatstelling: 

- indien het bestuursorgaan het nodig vindt zal je uitgenodigd worden voor een kort gesprek 
vooraleer goedkeuring volgt; 

- ontvang je een kopie van de statuten van de vereniging; 

- zo je het wenst kan je een geleid bezoek brengen aan de site van Iona. 

Bezorg je kandidatuur aan de secretaris van de vzw:  

Erik Meersman, 

email:  erik.meersman@gmail.com 

telefoon:  03 475 12 05   gsm  0494 05 14 57 

postadres:  Iona, t.a.v. secretaris vzw, Nieuwe Bevelsesteenweg 66, 2560 Nijlen (Kessel). 

 

 Wens je eerst nog meer informatie, neem dan contact op met de secretaris. 

Dank voor je belangstelling. 

 


