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De Koer zoekt geëngageerde bestuurders!
Heb je zin om mee je schouders te zetten onder een vernieuwend sociaal en
artistiek project in Gent? De Koer, een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het
midden van de Brugse Poort te Gent, zoekt bestuurders.
de Koer
De Koer heeft haar wortels in De Meubelfabriek en De Binnenweg, twee tijdelijke invullingen in de Brugse
Poort. In 2016 namen we Zaal De Meibloem, een in verval geraakt volkshuis in hartje Brugse Poort, voor
35 jaar in erfpacht en doopten we de site om tot ‘de Koer’. Sindsdien is het een plek in volle ontwikkeling
met o.a. een collectief bouwproces, community building (ook via een gemeenschapsoven), een artistieke
residentiewerking, een eigenzinnige film- en muziekprogrammatie, een zeeptuin, collectieve acties en een
wispelturig café gerund door vrijwilligers.
We zetten met de Koer in op gedeeld ruimtegebruik; we stellen de plek ter beschikking van bewoners en
verenigingen. De Koer is hierdoor een bedrijvige uitvalsbasis voor kunstenaars, burgers, vrijdenkers en
wereldverbeteraars. Een plek waar een verscheidenheid aan mensen werkt en deelneemt aan een nog grotere
verscheidenheid aan activiteiten.
De Koer kan rekenen op het enthousiasme van een brede groep mensen die samen de grote uitdagingen waar
we voor staan wil aangaan. De werking ligt in handen van verschillende werkgroepen die zich engageren
voor bepaalde delen van de werking. Het hart van de werking is het forum; een maandelijkse bijeenkomst
waar iedereen elkaar ontmoet en dialoog wordt ondersteund.
In de komende jaren verbouwen we de hele site, werken we verder aan de uitbouw van onze eigen inhoudelijk
werking en programmatie en willen we het gedeeld eigenaarschap & de inhoudelijk betrokkenheid van een
brede gemeenschap rond de Koer uitdiepen. Door deze innovatieve manier van werken, geïnspireerd door ‘de
commons’, neemt de Koer een boeiende en noodzakelijke plaats in het Gentse culturele veld, met uitstraling
naar Vlaanderen.
Voor meer informatie en achtergrond, zie de website.

Rol van de Raad van Bestuur
Als onbezoldigd bestuurder stap je mee in een ploeg van gedreven vrijwilligers die mee de werking draagt. Je
coacht de teamleden, waarbij je jouw expertise inzet. De Koer is een jonge en zoekende organisatie, waarbij
de raad van bestuur actief mee op zoek gaat naar antwoorden op de uitdagingen die zich stellen.

1 / 2

De Raad van Bestuur (RvB) vertaalt de grondslag van de Koer in een organisatiestrategie, overziet het
personeelsbeleid, het zakelijk beheer en de implementatie van de strategische doelstellingen zoals het collectief
(ver-)bouwproces, de sociale en artistieke werking en community building. De RvB neemt beslissingen op
basis van input van het team en leden, expertise van derden en eigen kennis en inzicht.
In functie van de verdere uitbouw van haar werking is De Koer op zoek naar versterking van de raad van
bestuur. Daarbij streven we naar een grotere rijkdom en diversiteit aan perspectieven, ervaring en kennis.

We zoeken:
•
•
•
•
•

Een ervaren projectbeheerder die mee een oogje in het zeil houdt op het
collectieve bouwproces en de werf. Bob of Bobette de Bouwer dus.
Heb je een hart voor de Brugse Poort en wil je je visie op gemeenschapsvorming delen?
Dan ben jij het koppelteken dat we zoeken.
Een frisse kop met ervaring in de uitbating van horeca en/of culturele infrastructuur.
Onze nieuwe neus voor zaken?
Een gepassioneerde notulist, die nauwgezet de agenda en de verslagen van de AV en RvB beheert.
Een secretaris dus.
Zijn we jouw expertise vergeten? Bel ons, schrijf ons, laat ons iets weten!

Interesse?
Voel je je aangesproken door de werking van de Koer en herken je jezelf in één of meerdere van de
bovenstaande profielen? Neem dan contact met een van de bestuurders:
Eline Vermeir, eline.vermeir@gmail.com, 0477280244
Anniek Vanhee, anniek.vanhee@gmail.com, 0497812832
Sander Van Parijs, sandervp@gmail.com, 0498360523
Riet Steel, rietsteel@gmail.com, 0484975293
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