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Kandidaat extern bestuurslid 
Derek Giroulle 

Kandidatuur 

Kandidatuur gesteld op 07/03/2022 15:06 
Voornaam Derek 
Achternaam Giroulle 
Geboortedatum 29/10/1958 
Geslacht Man 
E-mail derekvgiroulle@gmail.com 
Ben je lid van één of meerdere 
club(s) verbonden aan Sneeuwsport 
Vlaanderen? 

/ 

Vervul je een (bestuurs)functie 
binnen bovenstaande club(s)?  / 

Ik stel mij kandidaat als Onafhankelijk bestuurslid 

Persoonlijke motivatie 

Nadat ik mij enkele jaren geleden heb teruggetrokken uit de alpijnse skiwereld heb ik 
enerzijds mijn belangen kunnen afbouwen, en anderzijds heb ik de sport vanop een 
afstandje kunnen blijven volgen. De sneeuwsport wereld heeft mij altijd geboeid, en ik 
zie hierin een opportuniteit om nu op een onafhankelijke wijze bij te dragen. Ik ben 
ook al jaren geen lid meer van een club. Ik kan en wil mij inzetten voor de diverse 
sneeuwsportdisciplines en voor de diverse soorten "toegetreden" leden en de clubs. Ik 
wil graag een bijdrage leveren zowel voor de competitieve aspecten van de sport, als 
voor de recreatieve beoefening, en vooral voor het organisatorische aspect van de 
omkadering van de sport. 

Welke specifieke meerwaarde kan jij 
bieden op vlak van de operationele 
doelstellingen? 
 

Mijn ervaring in het bedrijfsleven als organisatie consultant heeft mij met zeer diverse 
soorten organisaties in contact gebracht, zowel op het niveau van doelstellingen en 
visie, strategie, en praktische aanpak. Ik heb ervaring met het beheren van VZW's, het 
omgaan met een reglementaire en legaal kader, en ook met subsidie dossiers 
opmaken en verdedigen, het beheren en managen van gesubsidieerde projecten, en 
het rapporteren aan de subsidiërende instantie(s). Ik weet dat er al veel werk is verzet 
inzake de relaties met de diverse partners, het faciliteren van wedstrijden, begeleiding 
van topsport(ers), en dat er nog veel mogelijk is op het vlak van opleidingen. Ik zie 
overigens in opleidingen een sleutel tot het aantrekken van vrijwilligers, en ik mis een 
beetje een uitgewerkt raakvlak met de recreatieve/massa-sport. 

Heb je relevante ervaring binnen de 
sportwereld, al dan niet in een 
(bestuurs)functie? Zo ja, welke 
functie? 
 

Ik heb verschillende jaren ervaring in de sport. Ik heb ooit een trainers diploma 
behaald bij het toenmalige Bloso, maar ik heb dat niet onderhouden. Die kennis heeft 
mij toegelaten om de verschillende aspecten van sport beoefening en competitie te 
begrijpen, specifieke voorbereiding voor competitieve sport op top niveau, om 
trainers voor mijn team te selecteren en om bij hun afwezigheid de trainingen te 
begeleiden . Ik heb ongeveer 10 jaar ervaring bijeen gesprokkeld in de skisport, en 
heb een opleiding genoten in Frankrijk als DT/Referee. Ik volg nog steeds de 
reglementaire ontwikkelingen van de FIS. Ik ben ervan overtuigd dat opleidingen in de 
verschillende aspecten van de sport een recruterende werking heeft omdat 
bijvoorbeeld ouders zich plots nuttig gaan voelen, en niet aan de kant moeten blijven 
staan ( in de cafetaria zitten). 

Heb je relevante ervaring binnen de 
bedrijfswereld, al dan niet in een 
(bestuurs)functie? 

Ik heb 30 jaar ervaring als bedrijfsconsulent op het vlak van bedrijfsmatige processen, 
organisatie en informatisering 

  




