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Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van 
de Algemene Raad en de leden van het Vast Bureau van de 
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, voorgedragen door 
de sectorraden

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikel 4 tot en met 12;
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.93 tot III^ 106;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 6°.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De sectorraad Sociaal-Cultureel Werk heeft de vertegenwoordigers voorgedragen 
op 28 augustus 2020;
- De sectorraad Media heeft de vertegenwoordigers voorgedragen op 9 september 
2020;
- De sectorraad Kunsten en Erfgoed heeft de vertegenwoordigers voorgedragen op 
11 september 2020;
- De Vlaamse Sportraad heeft de vertegenwoordigers voorgedragen op 16 
september 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De geselecteerde en voorgedragen personen voldoen aan de voorwaarden van het 
decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media, en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, vereist om 
als vertegenwoordiger in de Algemene Raad of het Vast Bureau van de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media te worden benoemd;
- De selectieprocedure verliep conform de toepasselijke bepalingen van het 
huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 
oktober 2008.
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DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR 
MANAGEMENT, DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN 

EN VLAAMSE RAND EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA
BESLUITEN:

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd voor een termijn van vier jaar 
als vertegenwoordiger van de sectorraden in de Algemene Raad van de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
1° op voordracht van de sectorraad Sociaal-Cultureel Werk:

a) mevrouw Frie De Greef, voorzitter van de sectorraad;
b) de heer Steven Hellemans, lid van de sectorraad;

2° op voordracht van de sectorraad Kunsten en Erfgoed:
a) mevrouw Yousra Benfquih, ondervoorzitter van de sectorraad;
b) de heer Peter Carpreau, lid van de sectorraad;

3° op voordracht van de sectorraad Media:
a) mevrouw Ellen Maud Van de Velde, ondervoorzitter van de sectorraad;
b) de heer Tom Evens, lid van de sectorraad;

4° op voordracht van de Vlaamse Sportraad:
a) mevrouw Astrid Vervaet, voorzitter van de sectorraad;
b) de heer David Nassen, lid van de sectorraad.

Art. 2. De volgende personen worden benoemd voor een termijn van vier jaar als 
vertegenwoordiger van de sectorraden in het Vast Bureau van de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
1° op voordracht van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk: de heer Dirk Verbist, 
ondervoorzitter van de sectorraad;
2° op voordracht van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed: de heer Bart Demuyt, 
voorzitter van de sectorraad;
3° op voordracht van de sectorraad Media: de heer Simon Delaere, voorzitter van 
de sectorraad;
4° op voordracht van de Vlaamse Sportraad: de heer Mare Vlogaert, 
ondervoorzitter van de sectorraad.

Art. 3. Mevrouw Anmck Schramme wordt benoemd tot voorzitter van het Vast 
Bureau van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Art. 4. Het ministerieel besluit van 9 september 2016 houdende de benoeming 
van de leden van de Algemene Raad en de leden van het Vast Bureau van de 
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media voorgedragen door de sectorraden 
wordt opgeheven.
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Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 02 oktober 2020.

Brussel, Q ^ OKT. 2020

De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT 
en Facilitair Management,
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