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Kandidaat extern bestuurslid 
Steven Lammens 

Kandidatuur 

Kandidatuur gesteld op 02/02/2022 09:27 
Voornaam Steven 
Achternaam Lammens 
Geboortedatum 04/10/1969 
Geslacht Man 
E-mail stevieski@live.be 
Ben je lid van één of meerdere 
club(s) verbonden aan Sneeuwsport 
Vlaanderen? 

Skidôme Ski Team 

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

Ik stel mij kandidaat als Onafhankelijk bestuurslid 

Persoonlijke motivatie 

De federatie helpen een open debat te voeren zonder woorden tegen mekaar te 
gebruiken en constructief tot iets werkelijk te komen zodat de jeugd weer een doel 
heeft om naar toe te werken. Vanaf het begin van de periode duidelijke doelstellingen 
en parameterd stellen die achteraf niet meer omkeerbaar zijn en dit voor minimum 8 
jaar . FIS heeft een nieuwe visie dus moeten we ons aan deze spiegelen. Hoe meer 
onze visie gelijk loopt aan FIS hoe mekkelijker we werken zowel bij de jeugd als bij de 
topsportes. Laten we samen er een nieuwe drive aan geven zodat IEDEREEN weer 
graag onze mooie sport beoefent. 

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

Ervaring op zowel landelijk , internationaal vlak. 

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

ja , voorzitter van een vlaamse skiclub = 12 jaar Fis Worldcup Ski = FIS technische 
verantwoordelijke Liski it = Suplier en sponsor , Hochsicherheit piste + atleten = 8 jaar 
= Fis Worldcup Ski Sankt Moritz = Absnittsleiter 1 = 8 jaar Fis Worldcup Silvaplana 
Slopestyle freeski & Snowboard = OK team = 2 jaat Fis Worldcup Austria = Alpina 
Skirennen Höchste Sicherheit für Training und internationale Bewerbe = Worldcup 
Lech , Schladming , Zauchensee = 2 jaar Fis Worldcup & Europacup Soldeu / el Tarter 
Andorra = Teammember OK = Pista = 8 jaar Fis Worldcup St Anton = Rutsherchef 

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

Zaakvoerder Do Sales 

 
 


