De RA-Liga zoekt een nieuwe voorzitter
Een nieuwe voorzitter zal de RA-Liga een
nieuwe boost geven.
Het voorzitterschap heeft diverse functies
zoals coördineren en leiding geven, opvolgen en coachen van andere bestuursleden, en andere.

Ik ben Jeannine Engelen.
Ik ben voorzitter sinds het bestaan van de
vzw, en zal dit met veel plezier blijven tot
eind 2015. Het wordt echter te veel om én
als voorzitter én als projectleider te fungeren. Mijn passie ligt bij de projecten.

V.U.: RALiga vzw, Vermeiren Bernadette, Krombaak 10, 2200 Herentals

Daarom kijkt de RA-Liga vzw uit naar een
opvolger.

?

Een voorzitter neemt taken op zich, en
kent taken toe aan medewerkers:
»» het coördineren van de werking van de
Liga
»» leiding geven en verantwoordelijkheid
nemen voor bepaalde taken
»» taken verdelen
»» opvolgen en coachen van bestuursleden en medewerkers
»» ...
De inhoud van de functie en de verdeling van de taken zijn bespreekbaar.
Volgens onze statuten wordt de voorzitter
verkozen voor een periode van 3 jaar.
Heb jij talenten of wil je die ontdekken?
Wil je tijd vrijmaken?
Laat het ons weten: redactie@raliga.be.
Jeannine Engelen,
voorzitter RA-Liga vzw
tel. 0475 96 62 31
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Heb jij positieve energie? Kom ons vervoegen ...

De vzw RA-Liga bestaat nu bijna zeven jaar
en we mogen best fier zijn.
Onze doelstellingen zijn informatie geven,
lotgenotencontact organiseren en de belangen van de RA-patiënt mee verdedigen. De RA-Liga bereikt ondertussen patiënten in alle Vlaamse provincies.

Dat gebeurt niet zo maar.

Wie zoeken wij? We zoeken jou!

Een hele ploeg van mensen zet zich hier
achter omdat ze weten en willen dat de
RA-Liga iets te bieden heeft. Onze medewerkers hebben een enorme meerwaarde! Het zijn allemaal mensen die
zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om een beter leven te hebben met
RA. Ze zetten hun verschillende talenten
in en werken op een zeer gedreven manier aan het organiseren van activiteiten,
het schrijven van teksten, het opzetten
van en meewerken aan projecten, enz.

Wie ben jij? Een medewerker met een
positieve ingesteldheid, interesse, inzet,
een eigen talent. Een fotograaf, een organisator, een schrijver van artikeltjes,
een verslaggever, een medewerker aan
de inkom van een vergadering. Een verantwoordelijke voor de verzending van
ons ledenblad, voor de opvolging van
projecten, voor de zoektocht naar financiële ondersteuning, noem maar op.
Heb jij talenten of wil je die ontdekken?
Wil je tijd vrijmaken? Neem contact op via
info@raliga.com.

Alleen dankzij de inzet van onze medewerkers kan de RA-Liga iets betekenen.
Heb jij geen reumatoïde artritis maar
een andere reumatische aandoening?
ReumaNet is een samenwerkingsplatform
met een aantal reuma-verenigingen. Ook
de RA-Liga is aangesloten bij ReumaNet.
Heb je interesse om bij één van de andere
verenigingen van ReumaNet vrijwilliger te
worden?
Neem contact op via info@reumanet.be.
ReumaNet vzw is een samenwerkingsplatform
met een aantal reuma-verenigingen.
Ook RA-Liga vzw is lid van ReumaNet.

De RA-Liga wil nog meer mensen bereiken, meer ondersteuning geven, meer
kansen creëren. We willen creatief zijn en
nieuwe ideeën en initiatieven aan bod laten komen.
Daarom zoeken wij nog vele vrijwilligers,
zowel provinciaal als regionaal. Ook mensen om overkoepelend te werken zijn welkom.

Heb jij talenten of wil je die ontdekken?
Wil je tijd vrijmaken?
Laat het ons weten: redactie@raliga.be.

Ons programma
inzicht in pijn

sessies omgaan met pijn en met jezelf

abcSUCCES

neem je ziekte in eigen handen

RA-weekend

een weekend met vorming en ontspanning voor RA-patiënten en hun partner

Wil je meer weten?
Bekijk onze website: www.raliga.be

