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Nieuwe nationaal voorzitter KVLV, Nik Van Gool
‘KVLV is méér dan Ons Kookboek’
De Algemene Vergadering van KVLV, Vrouwen met Vaart heeft Nik van Gool
bekrachtigd als nieuwe nationaal voorzitter.
Van Gool heeft ambitie met de grootste vrouwenorganisatie van Vlaanderen.
Zij volgt Carla Durlet op, die met pensioen gaat.
Nik Van Gool (49) heeft ervaring met verantwoordelijkheid nemen. Sinds 2003 is ze
nationaal voorzitter van Kind en Preventie, de organisatie die in opdracht van Kind en Gezin
de consultatiebureaus in Vlaanderen en Brussel organiseert. Voordien werkte ze bij
Landelijke Kinderopvang als manager beleid en innovatie. Vorig jaar nam ze een sabbatjaar.
De uitdaging bij KVLV neemt ze aan omdat ze gelooft in de kracht van engagement en in de
meerwaarde van het middenveld.
KVLV, Vrouwen met Vaart is een sterk merk, zegt Nik Van Gool. Het is veel meer dan het
razend populaire ‘Ons Kookboek’. Honderd jaar geleden stonden boerinnen, met een
aangeboren gevoel voor ondernemen, aan de wieg van KVLV. Vandaag is het de grootste
vrouwenorganisatie in ons land, met 104.000 leden, actief in bijna duizend plaatselijke
afdelingen.
Die beweging staat nu op een scharniermoment zegt de nieuwe voorzitter. Vorig jaar werd
de honderdste verjaardag van de vereniging uitbundig gevierd met en sprankelend event.
KVLV kiest resoluut voor de toekomst. ‘Met onze samenleving en het gangbare economische
model staan we op een historisch kruispunt. Manieren van denken en werken die het
jarenlang goed gedaan hebben, komen op de helling te staan. Dat daagt ons uit om een
ecologisch duurzaam, sociaal rechtvaardig en economisch stabiel samenlevingsmodel uit te
bouwen. Vrouwen zijn vaak voorlopers in dit soort veranderingsprocessen en verenigingen
als KVLV zijn het sociale kapitaal van morgen.’
Nik Van Gool is vast van plan samen met de KVLV besturen een nieuwe voortrekkersrol op
zich te nemen. Tegelijk vindt ze dat KVLV er in de eerste plaats moet zijn voor de leden. Een
van haar prioriteiten is het dichten van de digitale kloof die veel vrouwen nog belemmert in
hun ontplooiing. Vrouwen ondersteunen in hun eigen ontwikkeling en in hun zijn is de rode
draad doorheen het KVLV verhaal.
‘Elke vrouw verdient een KVLV-moment’, dixit Nik Van Gool.
Voor interviews met Nik Van Gool kan u contact opnemen met de persdienst: 0474 74 92 56
Jvandormael@groepKVLV.Be
Jeanine Vandormael
Persverantwoordelijke
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BIO
PERSONALIA
VAN GOOL NIK (DOMINICA)
LIER
24/10/1962 te Turnhout
Gehuwd
Mama van Kamiel 9 jaar en Joren 16 jaar
OPLEIDINGEN
-

Middelbaar onderwijs: Heilig Grafinstituut Turnhout, internaat

-

Sociale Hogeschool Leuven, Maatschappelijk werker

-

Management opleiding sociale economie, 2005- 2007, UAMS, Universiteit Antwerpen
management school.

WERKERVARINGEN
-

Clair Bois, Genève Zwitserland, instelling voor IMC – kinderen, zwaar mentaal en fysiek
gehandicapte kinderen

-

Provinciale consulente KVLV Antwerpen, organiseren en geven van kadervorming voor
bestuursvrijwilligers en vormingswerkers

-

Ontwikkelingssamenwerking Dominica Caraïben, 1994-1995, NGO – coöperant, Social
Centre

-

Studiedienst, dienstverantwoordelijke maatschappelijke- en politieke vorming KVLV

-

1999: Stekelbees vzw, diensthoofd buitenschoolse kinderopvang, opmaken van
beleidsplannen kinderopvang voor diverse gemeenten in Vlaanderen. Opstarten van
nieuwe projecten buitenschoolse kinderopvang. Leidinggeven aan coördinatoren.

-

Landelijke Kinderopvang: manager beleid en innovatie

-

Nationaal voorzitter Kind en Preventie Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
sinds 2003- tot 5 juni 2012. (Consultatiebureaus Kind en Gezin/ Huizen van het kind)

-

In sabbat maart 2011- januari 2012

