
Profielschets vacature

 LID SENAAT NAMENS BEVOLKING

De Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) organiseert en
stimuleert voor alle karnavalsverenigingen en inwoners de
karnavalsvieringen in Prinsenbeek. Dit doen we al vanaf 1966
met veel succes. Dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers
floreert het Boemeldonckse Karnaval ieder jaar meer. 

Wie is BAK?

Het dagelijks bestuur is onder meer belast met de voorbereiding
en uitvoering van de besluiten van de senaat en de directe
leiding bij de organisatie en uitvoering van het Beekse karnaval.
Tevens geeft het bestuur invulling aan het voorstellen en
beheren van de kalender met de door stichting te organiseren
activiteiten.
De uitvoering van de vele taken geschiedt door de ruim 60
commissies die de BAK rijk is. Iedere commissie staat onder
leiding van een president. Juridisch gezien is de BAK een
stichting, waarin het BAK-bestuur de bestuurstaken uitvoert
onder toezien van de senaat. 

De BAK-organisatie



De Senaat komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar.De Senaat

De senaat is zo samengesteld dat alle belanghebbenden van
Boemeldonck zijn vertegenwoordigd. Er zijn afgevaardigden
namens de clubs (5), de kapellen (1), de bevolking (2), de BAK-
vrijwilligers (1) en het gezelschap (3). Samen met de leden van
het bestuur vormen zij de senaat.

Lid van de Senaat

Als vertegenwoordiger namens de bevolking behartig je de
belangen van de bevolking in de senaat. Karnaval is immers voor
iedereen, maar ook iedereen in Prinsenbeek merkt vroeg of laat
altijd iets van het Boemeldoncks Karnaval. Wij vragen je om
proactief signalen vanuit de bevolking te signaleren en op te
pakken. Signalen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op
activiteiten van de BAK en de impact op de bevolking.
Verder toets en controleer je als Senaatslid op positief-kritische
wijze het gevoerde beleid en geef je (gevraagd en ongevraagd)
strategisch advies aan het Bestuur.

Senaatslid namens de
Bevolking

Heb jij een uitgebreid netwerk in Prinsenbeek en wil je dit
combineren en inbrengen voor het Boemeldoncks Karnaval? Heb
jij een visie op Boemeldoncks karnaval en de langere termijn
ontwikkeling daarvan? Dan ben jij onze ideale kandidaat.
Bij gelijkblijvende geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een
vrouwelijke kandidaat. 

Wie zoeken wij?



Als lid van de Senaat ben je lid van de ‘BAK-familie’, samen vele
enthousiaste Boemeldonckers zet je het Boemeldoncks Karnaval
op de kaart. De waardering, voldoening en het respect wat dit
oplevert is met geen pen te beschrijven.

Wat bieden wij?

Ben jij die enthousiaste Boemeldoncker die de bevolking van
Boemeldonck wilt vertegenwoordigen in de senaat? Neem dan
contact op via sik@boemeldonck.nl. Reageren kan tot 12 maart
2023

Reageren?


