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Ik wil me kandidaat stellen voor een 
commissie… Wat nu?! 
 
Allereerst: geweldig dat je je kandidaat wil stellen voor één (of meerdere) van onze commissies! 
Het is tegenwoordig niet altijd makkelijk om vrijwilligers te vinden en we zijn dan ook verheugd 
dat jij je kandidaat stelt om de toekomst van Paardensport Vlaanderen mee vorm te geven.  
 
Maar je vraagt jezelf nu misschien af: “Hoe moet ik dat nu doen?” Alle begrip voor die vraag! 
Hieronder vind je alle antwoorden. 

In welke commissie wil je graag zetelen? 
Misschien een overbodige vraag, maar wel heel belangrijk vooraleer je verdere stappen 
onderneemt. Denk er dus heel goed over na, want wie weet wil je ook wel in meerdere 
commissies zetelen? Dat kan zeker! Hier nog even alle commissies waarvoor we kandidaten 
zoeken:  

• Jumping 
• Dressuur 
• Eventing 
• Para-dressuur 
• Mennen 

• Reining 
• Voltige 
• Endurance 
• Horseball 
• Recreatieve clubwerking 

 

Moet je iets invullen? 
Jazeker! Je kan op onze website een invulformulier vinden, dat je volledig ingevuld aan ons moet 
bezorgen. Je hebt hiervoor verschillende mogelijkheden: 

1. Je vult de PDF gewoon op je computer in. De handtekening onderaan voeg je toe door 
bovenaan op het icoontje ‘Document ondertekenen …’ te klikken. Zie onderstaande foto: 

 
Je kan dan doorklikken op ‘Handtekening invoegen’ en vervolgens heb je de keuze om je 
naam te typen, een afbeelding toe te voegen of zelf met je muis je handtekening te 
tekenen. Vervolgens kan je je handtekening verslepen naar de juiste plaats in het 
document. Vergeet niet deze ingevulde PDF op te slaan!  

 
2. Je drukt het formulier af en vult alles manueel in. Je doet dit formulier in een enveloppe 

met postzegel en stuurt deze op met de post naar Paardensport Vlaanderen, Jozef 
Hebbelynckstraat 2, 9820 Merelbeke. LET OP! De postbedeling kan wel eens fout lopen, 
dus je bent pas zeker van ontvangst als je van ons een bevestiging krijgt. Je kan ook altijd 
aangetekend versturen indien je meteen zekerheid wenst.  
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3. Je drukt de PDF af en vult deze manueel in. Je scant dit formulier opnieuw in en stuurt 
het via mail naar info@paardensport.vlaanderen.   

 

Hebben we nog iets van jou nodig? 
Zeker weten! We hebben naast het ingevulde formulier nog twee zaken van jou nodig: 

1. Een ondertekende engagementsverklaring. 
Als commissielid en dus vertegenwoordiger van Paardensport Vlaanderen vervul je een 
belangrijke rol. We vinden het daarom belangrijk dat je onze engagementsverklaring 
ondertekent. Lees ze even aandachtig na en vul deze in via één van bovenstaande drie 
keuzes. Vergeet de woorden ‘Gelezen en goedgekeurd’ niet! Voeg deze zeker bij je 
formulier met je kandidatuur. 

 
2. Een foto. 

Onze clubs zullen beslissen wie een zitje krijgt in één van onze commissies. We vinden 
het daarom belangrijk dat ze bij je naam en motivatie ook een gezicht kunnen plaatsen. 
Als je verkozen bent, zal je trouwens ook sneller herkend worden! Mooi meegenomen, 
toch? Vergeet daarom zeker geen foto (liefst in pasfotoformaat) bij je kandidatuur en 
engagementsverklaring te voegen!  

 

En verder? 
Je zal van ons een ontvangstbevestiging ontvangen via mail. Indien er iets zou ontbreken bij je 
kandidatuur, geen paniek, we contacteren je en helpen je alles correct in te vullen en te 
verzenden. Dat doen we trouwens ook graag op voorhand!  
 
Na 7 december publiceren we jouw kandidatuur, samen met alle andere, op onze website, zodat 
de clubs zich al een idee kunnen vormen van wie zij graag in een commissie zouden zien zetelen.  
 
De verkiezing vindt plaats op 25/01/2021. Alle info daaromtrent ontvang je zeker nog! We hopen 
dat deze in real life kan plaatsvinden, zodat je meteen ook kan kennismaken met anderen.  
 

Toch nog vragen?  
Bel of mail ons gerust! Bram is contactpersoon nummer 1 om je te helpen met je vragen over het 
formulier, de documenten, de verzending of de procedure. Je kan hem bereiken op 
bram.debock@paardensport.vlaanderen of 09/274 10 45. Ook alle andere medewerkers helpen 
je graag verder. 
 

Tot slot! 
Heel erg bedankt voor jouw inzet en betrokkenheid! We gaan samen voor een sterker en breder, 
slimmer en beter en vooruitstrevender Paardensport Vlaanderen met zorg voor mens en paard!  
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