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OPROEP KANDIDATEN RAAD VAN BESTUUR DEAUTEURS 
 
Beste lid, 

 

De algemene vergadering van deAuteurs zal plaatsvinden op donderdag 13 juni 2019, te Brussel om 

17u00.  

Dit jaar dienen de leden nieuwe vertegenwoordigers in de raad van bestuur te kiezen.  

De mandaten van de  voorzitter Rik D’hiet, Lies Van Gasse, Eva Cardon, Thom Vander Beken, Eva Küpper 

en Fikry El Azzouzi lopen teneinde. We willen hen van harte danken voor hun engagement en hun werk in 

het belang van deAuteurs en haar leden. 

 

Zes mandaten moeten dus ingevuld worden.  

We zoeken kandidaten in de volgende disciplines: 

 Audiovisuele fictie (1 beschikbaar mandaat) 

 Audiovisuele documentaire (3 beschikbare mandaten) 

 Grafische en beeldende kunsten (1 beschikbaar mandaat) 

 Podiumkunsten (1 beschikbaar mandaat) 

Hebt u interesse om actief mee het beleid van deAuteurs te bepalen? Aarzel dan niet om uw schriftelijke 

kandidatuur via bijgevoegd formulier in te dienen, uiterlijk tegen 29 april 2019. 

De raad van bestuur van deAuteurs vergadert maximaal vijf keer per jaar. Zij wordt in haar werking 

bijgestaan door de directie en een ervaren team. 

We hopen u via deze oproep te mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. 

deAuteurs is een beheersvennootschap die wordt beheerd door auteurs die democratisch werden 

verkozen. We herinneren u graag aan onze missie: 

deAuteurs wil Nederlandstalige auteurs op een correcte, transparante en efficiënte wijze 

vertegenwoordigen in binnen- en buitenland door het beheren van hun rechten, het verdedigen van hun 

belangen en het bieden van juridische en professionele ondersteuning. Dit alles in een constructieve 

dialoog met gebruikers en overheid. 

We blijven ter beschikking voor meer toelichting  (tel 02/551.03.45). Meer info over de werking van 

deAuteurs vindt u terug in de statuten en via www.deauteurs.be. 

Alvast bedankt voor uw belangstelling! 

Met vriendelijke groet 

i.o. 

Rik D’hiet, voorzitter 

http://www.deauteurs.be/
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Uittredende leden van de raad van bestuur: 

Rik D’hiet Audiovisuele fictie 2015-2019 (tweede mandaat) 

Eva Cardon Grafische en beeldende kunsten 2015-2019 

Lies Van Gasse Grafische en beeldende kunsten 2015-2019 

Fikry El Azzouzi Podiumkunsten 2017-2019 

 

Herkiesbare leden van de raad van bestuur : 

Eva Küpper Audiovisuele documentaire 2015-2019 

Thom Vander Beken Audiovisuele documentaire 2015-2019 

 

Overige leden van de raad van bestuur : 

Raf Reyntjens Audiovisuele fictie 2017-2021 

Joël Vanhoebrouck Audiovisuele fictie 2017-2021 

Brunhilde Broms Literatuur 2017-2021 

Bettie Elias Literatuur 2017-2021 

Carlo Van Baelen Literatuur 2017-2021 (2de mandaat) 

 

 

 

 

 

 


