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Oproep
Bestuurders voor Cultuur & Samenleven Dilbeek vzw en voor Sport & Gezondheid 
Dilbeek vzw

Bibliotheek De Wolfsput, Cultuurcentrum Dilbeek, Dienst cultuur & toerisme, Dienst 
internationale samenwerking en jeugddienst wordt Cultuur & Samenleven Dilbeek vzw

Sportdienst en zwembad Dilkom wordt Sport & Gezondheid Dilbeek vzw

Dilbeek maakt zich klaar voor de toekomst. Na meer dan 40 jaar wil de gemeente Dilbeek 
het vrijetijdslandschap aanpassen aan de nieuwe noden. We willen sneller; creatiever, 
efficiënt en doelgericht inspelen op alle verwachtingen van de Dilbekenaren en de 
bezoekers. De gekende vrijetijdsdiensten slaan de handen daarom meer dan letterlijk 
in elkaar en innoveren zich naar twee nieuwe organisaties. Acht nieuwe teams van 
vrijetijdswerkers focussen zich op de noden, behoeften en ideeën van de klant, cultuur- of 
sportliefhebber, inwoner of toerist. We spelen sneller in op de maatschappelijke context, 
innoveren en blijven garant staan voor de kwaliteit van het aanbod. 

Concreter 
Bibliotheek De Wolfsput, Cultuurcentrum Dilbeek vzw, Dienst cultuur & toerisme, 
jeugddienst, Dienst internationale samenwerking, zwembad Dilkom vzw en sportdienst 
gaan op in een nieuwe klantgerichte structuur. Vanaf 1 januari zullen twee EVA-vzw’s het 
beleid voor vrije tijd in Dilbeek opnemen: Cultuur & Samenleven Dilbeek vzw en Sport & 
Gezondheid Dilbeek vzw.
Voor beide vzw’s zijn we op zoek naar geëngageerde leden voor de Raad van Bestuur.

Herken je je in één of meerdere punten, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen.
• Je hebt interesse om het beleid rond vrije tijd in Dilbeek mee vorm te geven.
• Je hebt een uitgesproken visie en creatieve ideeën over de toekomstdromen en 

vrijetijdsbehoeften van één of meerdere klantengroepen.
• Je hebt ruime kennis van financiën, communicatie, marketing, personeelsbeleid, 

gebouwenbeheer of andere professionele domeinen.
• Je hebt ervaring in één of meerdere domeinen van het vrijetijdsveld; professioneel of  

als vrijwilliger. 
• Je bent betrokken en positief en wil je kennis delen met alle medewerkers en 

bestuurders om de organisatie te laten groeien.
• Je neemt graag deel aan vrijetijdsactiviteiten of bent een doorwinterde gebruiker van  

één of meerdere faciliteiten of diensten.
• Je kan je een 12-tal keer per jaar - avondvergaderingen - vrijmaken voor de raad van 

bestuur en je kan agendapunten mee voorbereiden of je inwerken in beleidsitems.
• De raad van bestuur wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij. De organisatie 

streeft naar een diverse en brede samenstelling in al zijn organen; jong - ouder, man - 
vrouw - x; diverse achtergronden en afkomsten. 

• Je praat en leest vloeiend Nederlands en bent 18 jaar of ouder.
• Je onderschrijft de missie van de gemeente Dilbeek, de missie van vrije tijd Dilbeek en 

de waarden van de groep Dilbeek.



• Je hoeft geen inwoner van Dilbeek te zijn, je moet wel affiniteit of voeling hebben met het 
Dilbeekse vrijetijdsveld. 

Wat bieden we jou?
• Je hebt beleidsimpact op het vrijetijdswerk in Dilbeek en werkt mee aan de 

beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van de organisatie.
• Je stapt als bestuurder in een dynamische en groeiende toekomstgerichte organisatie en 

kan verder ervaring opdoen of mee groeien.
• Je krijgt gratis toegang tot alle activiteiten en diensten van de organisatie.
• Je krijgt een kilometervergoeding voor fiets en auto en kan gratis deelnemen aan 

opleidingen in functie van de organisatie.
• Je bouwt mee aan de samenleving.

Hoe stel ik me kandidaat?
Stel je kandidaat via bijhorend inschrijvingsfomulier. 
Stuur deze op voor 11 december 2017 naar kim.dewever@dilbeek.be

Hou alvast volgende momenten vrij

wanneer wat ‘karakter’

Dinsdag 5 december  
om 20u in Westrand -  
2de verdiep lunchbox 

Informatievergadering: 
iedereen die info wil over de 
vernieuwde vzw’s, de statuten, 
huishoudelijk reglement, 
samenwerkingsovereenkomst, 
procedure of andere is welkom

Niet noodzakelijk. 
Iedereen met interesse 
welkom

Donderdag 14 december 
20u - verkiezingen C&S
20u30 - verkiezingen S&G 
Raadzaal gemeentehuis 
kasteel 2e verdiep

Leden AV en kandidaten  
voor RvB komen samen  
voor de verkiezingen

Aanwezigheid noodzakelijk 
- indien onmogelijk neem 
contact op met  
fred.gillebert@westrand.be 
0479 44 32 12

Donderdag 21 december 
om 20u in Westrand

Installatievergadering AV  
C&S vzw en S&G vzw

Wenselijk maar niet 
noodzakelijk -  
(de gemeente heeft 
meerderheid stemmen 
in AV). We houden wel 
bedankingsfeest en 
oprichtingsfeest.  
Meer info volgt.



Voor vragen kan je terecht bij

Jeugdraad Dilbeek - voorzitter
Elio De Bolle
elio@truezone.com

Cultuurraad Dilbeek - voorzitter
Lucas Nijs
lucas_nijs@skynet.be

Cultuurraad Dilbeek
André Mertens 
mertensa@skynet.be

Bibliotheekraad - voorzitter
Wim De Vos
devos.icom@outlook.com

Seniorenraad Dilbeek - voorzitter
Marc Houthoofd
marc.houthoofd@telenet.be

Raad Internationale Samenwerking - 
voorzitter
Guido Van Lierde
guido.vanlierde@telenet.be

Scholen Dilbeek
Gerda Van Cutsem
Samenvoorbeter.codi@gmail.com

Cultuurcentrum Dilbeek vzw - voorzitter
Frans De Boeck
frans.deboeck@icloud.com

Sportraad - voorzitter
Guy De Mecheleer
guy@demecheleer.be 
Afwezig van 9 december tot 18 december

Sportraad - penningmeester
Freddy Ameryckx
Freddy.ameryckx@pandora.be

Sportraad - ondervoorzitter
Bart Wauters
bwauters@proximus.be

Zwembad Dilkom vzw - voorzitter
Bert Maes
bmi@telenet.be

Gemeente Dilbeek - gemeentesecretaris
Marianne Vanden Houte
Marianne.vandenhoute@dilbeek.be

Vrije tijd Dilbeek - coördinatie
Fred Gillebert
Fred.gillebert@westrand.be

Gemeente Dilbeek - burgemeester
Willy Segers
burgemeester@dilbeek.be

Alle documenten vind je op 
www.westrand.be 
www.dilbeek.be

Met vriendelijke groeten

Fred Gillebert
Directeur Cultuurcentrum Dilbeek vzw
Coördinatie vrije tijd Dilbeek
0479 44 32 12



INSCHRIJVINGSFORMULIER
KANDIDAAT RAAD VAN BESTUUR 

Cultuur & Samenleven Dilbeek vzw - Sport & Gezondheid Dilbeek vzw

Dhr/mevr
voornaam
naam
adres

e-mailadres
gsm
geboortedatum
nummer rijksregister (kan ook later)
Ik stel me kandidaat via (duid aan)

 Voor Cultuur & Samenleven vzw
 Jeugdraad
 Seniorenraad
 Cultuurraad
 Raad internationale samenwerking
 Bibliotheekraad

 Voor Sport & Gezondheid
 Jeugdraad 
 Seniorenraad
 Sportraad 
 Onderwijsraad

Motivatie
Schrijf kort je motivatie. Van 1 tot 15 regels


