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VACATURES
De Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw zoekt vrijwilligers

Bestuurder LVZC met portefeuille VCL

(m/v)

Bestuurder LVZC met portefeuille BZF

(m/v)

Bestuurder LVZC met portefeuille PR

(m/v)

Adjunct accountable manager CAMO +

(m/v)

Adjunct redacteurs Ligablad

(m/v)

Arts voor de medische commissie

(m/v)

Team leden public relations

(m/v)
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Bestuurder LVZC met portefeuille VCL (m/v)
Taakomschrijving / werkdomein
Als bestuurder neem je verantwoordelijkheid op voor de ganse Vlaamse zweefvlieggemeenschap. Je volgt actief de evoluties binnen het zweefvliegen. Alle werkdomeinen waar de
Liga actief is zoals de verschillende commissies, DTO, CAMO+ volg je van nabij mee op.
Je bent actief aanwezig op zowel de Algemene Vergaderingen (4/jaar), de periodieke
vergaderingen van de Raad van Bestuur (4/jaar) alsook de bijzondere vergaderingen die kunnen
worden samengeroepen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen. Optie om door te
groeien naar penningmeester van LVZC.
Naast de algemene opvolging van de domeinen waarin de Liga actief is, specialiseer je je in één
of meer werkingsdomeinen. In de nabije toekomst hebben we nood aan mensen die zich
inwerken in:
• Vlaamse Cluster voor Luchtsporten (VCL) – 1 persoon
• Belgische Zweefvlieg Federatie (BZF) – 1 persoon
• Promotie en Public Relations (PPR) – 1 persoon

Deze vacature betreft de Vlaamse Cluster voor Luchtsporten (VCL) – 1 persoon
Namens de LVZC zetel je in de vergaderingen van de Vlaamse Cluster van Luchtsporten. Je
volgt de regelgeving van Sport Vlaanderen mee op. Je werkt mee bij het opstellen van
beleidsplannen en acties en volgt de financiën op. Je brengt verslag uit over de werking van de
VCL op de LVZC-vergaderingen. De VCL vergadert 4 keer per jaar in Antwerpen of Gent.
Daarnaast kunnen er bijzondere vergaderingen nodig zijn omwille van bijzondere gebeurtenissen
of incidenten.

Ideaal profiel
•
•
•
•
•
•
•

Ruime algemene kennis
Zweefvliegervaring
Ervaring in de clubwereld, lokale bestuurservaring
Boekhoudkundige kennis
Analytisch denkvermogen
Kennis regelgeving Sport Vlaanderen
Talenkennis - NL / EN

Tijdsbesteding op jaarbasis
•
•
•
•

4 vergaderingen LVZC-Raad van Bestuur (Antwerpen)
4 vergaderingen LVZC-Algemene ledenvergaderingen (Antwerpen)
4 VCL-vergaderingen (Antwerpen / Gent)
Ad hoc vergaderingen en voorbereidingen (dossierkennis)

Een bestuursmandaat is telkens voor 3 jaar, gezien de op te bouwen ervaring is een engagement
voor 2 tot 3 mandaten gewenst. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering
van de LVZC. Kandidaat bestuurders dienen voorgedragen te worden door hun clubbestuur.
Het betreft een niet bezoldigd vrijwilligers engagement. Verplaatsingskosten worden uiteraard
vergoed.
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Guido Sergeant
voorzitter LVZC
Mail: guido.sergeant@telenet.be
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Bestuurder LVZC met portefeuille BZF (m/v)
Taakomschrijving / werkdomein
Als bestuurder neem je verantwoordelijkheid op voor de ganse Vlaamse zweefvlieggemeenschap. Je volgt actief de evoluties binnen het zweefvliegen. Alle werkdomeinen waar de
Liga actief is zoals de verschillende commissies, DTO, CAMO+ volg je van nabij mee op.
Je bent actief aanwezig op zowel de Algemene Vergaderingen (4/jaar), de periodieke
vergaderingen van de Raad van Bestuur (4/jaar) alsook de bijzondere vergaderingen die kunnen
worden samengeroepen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen.
Naast de algemene opvolging van de domeinen waarin de Liga actief is, specialiseer je je in één
of meer werkingsdomeinen. In de nabije toekomst hebben we nood aan mensen die zich
inwerken in:
• Vlaamse Cluster voor Luchtsporten (VCL) – 1 persoon
• Belgische Zweefvlieg Federatie (BZF) – 1 persoon
• Promotie en Public Relations (PPR) – 1 persoon

Deze vacature betreft de Belgische Zweefvlieg Federatie (BZF) – 1 persoon
Namens de LVZC zetel je in de vergaderingen van de Belgische Zweefvlieg Federatie. Je volgt
de regelgeving rond techniek en wedstrijdvliegen mee op. Je hebt een inbreng namens de LVZC
i.v.m. planning en organisatie van nationale en internationale zweefvliegwedstrijden. Je waakt er
mee over, dat de voor de LVZC belangrijke punten op de agenda komen bij het halfjaarlijks
overleg DGLV – KBAC. Je volgt mee op dat de BZF / KBAC voldoende vertegenwoordigd is op
internationaal vlak (EGU, EAS , FAI , OSTIV). Je brengt verslag uit over de werking van het BZF
op LVZC-vergaderingen.

Ideaal profiel
•
•
•
•
•
•
•

Ruime algemene kennis
Zweefvliegervaring
Ervaring in de clubwereld, lokale bestuurservaring
Ervaring / kennis wedstrijdvliegen
Grondige kennis FAI sporting codes, wedstrijd regelementen
Talenkennis - FR/EN

Tijdsbesteding op jaarbasis
•
•
•
•

4 vergaderingen Raad van Bestuur (Antwerpen)
4 vergaderingen Algemene ledenvergaderingen (Antwerpen)
4 BZF vergaderingen (Brussel)
Ad hoc vergaderingen en voorbereidingen (dossier kennis)

Een bestuursmandaat is telkens voor 3 jaar, gezien de op te bouwen ervaring is een engagement
voor 2 tot 3 mandaten gewenst.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering van de LVZC.
Kandidaat bestuurders dienen voorgedragen te worden door hun clubbestuur.
Het betreft een niet bezoldigd vrijwilligers engagement. Verplaatsingskosten worden uiteraard
vergoed
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Guido Sergeant
voorzitter LVZC
Mail: guido.sergeant@telenet.be
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Bestuurder LVZC (m/v) met portefeuille PR (m/v)
Taakomschrijving / werkdomein
Als bestuurder neem je verantwoordelijkheid op voor de ganse Vlaamse zweefvlieggemeenschap. Je volgt actief de evoluties binnen het zweefvliegen. Alle werkdomeinen waar de
Liga actief is zoals de verschillende commissies, DTO, CAMO+ volg je van nabij mee op.
Je bent actief aanwezig op zowel de Algemene Vergaderingen (4/jaar), de periodieke
vergaderingen van de Raad van Bestuur (4/jaar) alsook de bijzondere vergaderingen die kunnen
worden samengeroepen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen.
Naast de algemene opvolging van de domeinen waarin de Liga actief is, specialiseer je je in één
of meer werkingsdomeinen. In de nabije toekomst hebben we nood aan mensen die zich
inwerken in:
• Vlaamse Cluster voor Luchtsporten (VCL) – 1 persoon
• Belgische Zweefvlieg Federatie (BZF) – 1 persoon
• Promotie en Public Relations (PPR) – 1 persoon

Deze vacature betreft de functie Promotie en Public Relations (PR) – 1 persoon
Informatieverstrekking, promotie en public relations horen tot de basisopdrachten van de LVZC.
Namens de LVZC vorm je een PR team. Je ontwikkelt een beleid inzake PR en waakt erover dat
alle promotie, drukwerk en persteksten conform onze werking en huisstijl zijn. Je bent de
verbindingspersoon tussen secretariaat, PR team, webmaster en ligablad redactie om een
uniform geheel en goede samenwerking te garanderen. Je neemt actief deel aan de
vergaderingen van het PR team en rapporteert aan het bestuur van de LVZC.

Ideaal profiel
•
•
•
•
•
•
•

Ruime algemene kennis
Zweefvliegervaring
Ervaring in de clubwereld, lokale bestuurservaring
Kennis van marketing en publiciteit
Vlot ter taal en met de pen
Talenkennis - FR/EN
Ideale leeftijd tussen 30 – 60 jaar

Tijdsbesteding op jaarbasis
•
•
•
•

4 vergaderingen Raad van Bestuur (Antwerpen)
4 vergaderingen Algemene ledenvergaderingen (Antwerpen)
PR team vergaderingen (Antwerpen)
Ad hoc vergaderingen en voorbereidingen (dossier kennis)

Een bestuursmandaat is telkens voor 3 jaar, gezien de op te bouwen ervaring is een engagement
voor 2 tot 3 mandaten gewenst.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering van de LVZC.
Kandidaat bestuurders dienen voorgedragen te worden door hun clubbestuur.
Het betreft een niet bezoldigd vrijwilligers engagement. Verplaatsingskosten worden uiteraard
vergoed.
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Guido Sergeant
voorzitter LVZC
Mail: guido.sergeant@telenet.be
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Adjunct Accountable Manager CAMO+ (m/v)
Taakomschrijving / werkdomein:
Als adjunct sta je de Accountable Manager bij als coördinator/coach van ruim 20 Airworthiness
Review Staff medewerkers. Je volgt het proces van het onderhoud, opstellen en actualiseren
van AMP’s, de praktische en administratieve kant van luchtwaardigheid keuringen mee op.
Samen met de Accountable Manager organiseer je cursussen voor ARS. Je staat de
Accountable Manager bij op overlegvergaderingen met KBAC, BZF en DGLV. Je neemt deel aan
studiedagen en volgt de regelgeving i.v.m. techniek en luchtwaardigheden tot in detail mee op.
Optie door te groeien naar de functie van Accountable Manager.

Ideaal profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleider
Administratief aangelegd
Zweefvliegervaring
Ruime technische kennis
Talenkennis EN/DU/FR
Bevoegdheid CStaff / ARS met ruime ervaring
Grondige kennis EASA part M, Part 66 light, CS STAN, ….
Vertrouwd met websites van constructeurs, EASA, DGLV
Ideale leeftijd tussen 30 – 60 jaar

Tijdsbesteding op jaarbasis
•
•
•
•

Permanente opvolging - van 0 tot continue
4-10 vergaderingen (avond/dag)
Studiedagen bijwonen
Jaarlijkse refrecher ARS mee opstellen/bijwonen

Het betreft een niet bezoldigd vrijwilligers engagement. Verplaatsingskosten worden uiteraard
vergoed.
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Luc Beerts
Accountable Manager CAMO+
Mail: l.beerts@skynet.be
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Adjunct redacteurs Ligablad (m/v)
Taakomschrijving / werkdomein
Als adjunct-redacteur werk je actief mee bij het opstellen en uitgeven van het ligablad dat vier
maal per jaar verschijnt. Je maakt verslagen van evenementen, vertaalt interessante artikels uit
andere tijdschriften, je neemt interviews af ,schrijft artikels over nieuwigheden in de
zweefvliegwereld enz. Je tracht leden uit de diverse clubs aan te moedigen artikels binnen te
sturen. Je zorgt er mee voor dat alles tijdig bij de drukker/uitgever terecht komt. Optie om door
te groeien naar hoofdredacteur.

Ideaal profiel
•
•
•
•
•
•

Administratief aangelegd
Zweefvliegervaring
Talenkennis (vertalingen)
Sterk redactioneel en vlotte pen.
Netwerk binnen de clubs
Plichtbewust/tijdskader respecterend

Tijdsbesteding op jaarbasis

• Permanente opvolging - enkele uren werk per kwartaal
• Redactie vergadering

Het betreft een niet bezoldigd vrijwilligers engagement. Verplaatsingskosten worden uiteraard
vergoed.
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Ludo Vrancken
Hoofdredactuur Ligablad
Mail: ligablad@lvzc.be
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Arts voor de Medische Commissie (m/v)
Taakomschrijving / werkdomein
Als arts sta je aan het hoofd van de Medische Commissie. De LVZC is een erkende
sportfederatie en het is aangewezen om een Medische Commissie te hebben voor de
begeleiding van de leden. In eerste plaats ben je het aanspreekpunt bij mogelijke vragen of
problemen. Je volgt de regelgeving aangaande medisch en ethisch verantwoord sporten op. Je
maakt je vertrouwd met de nationale/internationale anti-dopingadministratie. Je geeft advies aan
wedstrijdpiloten en bij medische keuringen.

Ideaal profiel

• Dokter in de geneeskunde
• Zweefvliegervaring

Tijdsbesteding op jaarbasis

• 1 vergadering Sport. Vlaanderen
• ad hoc (na verwerven basiskennis)

De functie wordt opgenomen voor onbepaalde duur, maar er wordt minstens een engagement
van verschillende jaren verwacht. Het betreft een niet bezoldigd vrijwilligers engagement.
Verplaatsingskosten worden uiteraard vergoed.
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Guido Sergeant
voorzitter LVZC
Mail: guido.sergeant@telenet.be
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Team leden public relations (m/v)
Taakomschrijving / werkdomein:
Als lid van het PR team ontwikkel je mee kwaliteitsvol promotiemateriaal zoals folders en
affiches. Je stelt PR acties op en voert ze mee uit. Je werkt mee aan de aanwezigheid op sociale
media. Indien nodig schrijf je mee aan persberichten of stel je persmappen samen. Dit alles
binnen een goede samenwerking met o.a. de redactie van het Ligablad, de webmaster, het
secretariaat en de Raad van Bestuur.

Ideaal profiel
•
•
•
•
•
•
•

Zweefvliegervaring
Sterke communicatie vaardigheden
Goed ter taal en vlotte pen
Kennis van ontwerp softwareprogramma’s
Ervaring met PR en marketing
Netwerk binnen de clubs
Vrouwen worden extra aangemoedigd zich kandidaat te stellen

Tijdsbesteding op jaarbasis

• enkele dagen/weekends op publieke events
• enkele overlegvergaderingen
• enkele uren per jaar aan voorbereidingen

De functie wordt opgenomen voor onbepaalde duur, maar er wordt minstens een engagement
van verschillende jaren verwacht.
Meer informatie kan bekomen worden bij:
Guido Sergeant
voorzitter LVZC
Mail: guido.sergeant@telenet.be

Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs v.z.w.

Secretariaat: Termikkelaan 9, 2530 Boechout - tel. 03/454 33 34 - fax 03/454 33 88 - email info@lvzc.be

