De vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een zelfhulporganisatie met zo’n 1500 leden,
allemaal ouders die een kind verloren hebben. Daarnaast is er een landelijke lotgenotengroep voor
broers en zussen van overleden kinderen (Verbonden Broers en Zussen, VBZ).
Herkenning, troost en perspectief zijn de pijlers van de vereniging. Er is een landelijk bestuur en er
zijn meerdere (regio)werkgroepen.
De vereniging Ouders van een Overleden Kind zoekt, onder haar leden, naar enkele enthousiaste
leden die het bestuur willen versterken als

Lid van het bestuursteam
Een aantal lotgenoten/vrijwilligers vormen samen het bestuursteam. We verdelen onderling de
taken op basis van onze wensen, talenten en beschikbare tijd. Op basis van de kernwaarden
herkenning, troost en perspectief van de vereniging geven we richting aan de koers van de
vereniging. We bespreken met elkaar de organisatiestructuur, inzet van vrijwilligers, activiteiten van
de vereniging, de communicatie en de financiën.
We vergaderen doorgaans één keer per maand digitaal. In het afgelopen jaar werd vergaderd via
Teams binnen Office 365.
Hou je van werken in een team? Vind je het leuk om mee te denken en werken aan de organisatie en
activiteiten van de vereniging? Dan ben je van harte welkom!
Wat bieden we?
Bij de Vereniging OOK kun je vrijwilligerswerk doen dat voldoening geeft, omdat je iets kunt
betekenen voor lotgenoten.
Voor alle vrijwilligers bieden we een algemene voorlichting om de organisatie te leren kenen.
Daarnaast is er een training voor het geven van gastlessen. De training voor contactouders en
gespreksgroepleiders is in ontwikkeling. We organiseren elk jaar een dag speciaal voor vrijwilligers.
Gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden.
Meer informatie? Reageren?
Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@oudersoverledenkind.nl.
Volgens artikel 10 van de statuten kan een bestuurslid worden gekozen op voordracht van het
bestuur of op voordracht van minimaal tien leden van de vereniging OOK.
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