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Ben je gepassioneerd? Heb je frisse ideeën, en wil je die graag 
delen? 
 
VLAMO houdt ervan om mensen te ondersteunen, helpen, adviseren, inspireren en 
verbinden.  
VLAMO wil een beleid uitstippelen dat antwoorden biedt op de feedback vanuit het 
werkveld.  
 
Voel je het al kriebelen? Dan moet je zeker verder lezen, want dan ben jij misschien 
onze nieuwe vrijwilliger. 
 
VLAMO is op zoek naar nieuw bloed. 
Voor al zijn besturen en werkgroepen streeft VLAMO naar een gezonde mix van 
leeftijd, gender en herkomst, allen met voeling voor muziek. 
  
In de eerste plaats hebben we nood aan mensen die in de Algemene Vergadering 
kunnen aanbrengen wat de verenigingen bezig houdt, waar ze van wakker liggen 
en waar er nood aan is. Het is ook de plaats waar we uitzoeken op welke manier 
Vlamo daar antwoorden kan op bieden. 
De Algemene Vergadering komt twee maal per jaar samen. 
 
Als lid van het Bestuur geef je belangeloos de organisatie mee vorm. Je zet voor 
een deel het beleid uit, denkt inhoudelijk en praktisch mee en houdt toezicht op de 
zakelijke koers van de vzw. Je zet daar ook belangeloos je expertise en je netwerk 
voor in. 
Als bestuurslid ben je ook ambassadeur van VLAMO. Je draagt de naam en de 
diensten van de organisatie uit naar de buitenwereld en houdt ogen en oren open 
voor opportuniteiten. 
Er zijn weinig formele vereisten. Maar het is wel belangrijk dat je gepassioneerd 
bent door muziek, wilt bijdragen aan wat we doen en ideeën hebt over hoe dat kan 
gebeuren. 
Het Bestuur komt tweemaandelijks samen. 
 
De voorbereiding van verschillende activiteiten en/of de uitwerking van bepaalde 
initiatieven naar verenigingen toe zal gebeuren in daarvoor speciaal 
samengestelde werkgroepen. Wat de werkdomeinen zullen zijn van de 
verschillende werkgroepen moet verder uitgewerkt worden door de nieuwe 
Algemene Vergadering. Waar we aan denken: 

- Wedstrijden en evaluatieconcerten 
- Stadsconcerten en muziekdagen 
- Vorming – workshops, play-ins 
- Vorming – tools, wetgeving, opleidingen, digitalisering, best practices 
- Jeugdwerking en DKO 
- Communicatie en publiekswerving 
- Projecten 

 
De werkgroepen vergaderen in functie van de activiteiten en initiatieven die binnen 
hun werkdomein worden georganiseerd. 
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Hoe groot je engagement in dit nieuwe VLAMO-verhaal wordt, kun je zelf bepalen: 
het ganse jaar door of projectmatig, voor een korte of lange periode, doen of 
denken, … 
 
Onze ambitie is om met een enthousiaste ploeg van geëngageerde mensen, ieder 
met zijn eigen competenties en interesses, de beste ondersteuning te kunnen 
bieden aan al onze muziekverenigingen.   
Als je denkt dat dit je ding zou kunnen zijn, wordt dan lid van de Algemene 
Vergadering. 
Nog meer info nodig? Neem gerust contact op met het Trefpunt VLAMO Vlaams-
Brabant en Brussel – 016|26 18 28 – vlaams-brabant@vlamo.be 


