
Belgian Dance Awards zoekt gemotiveerde vrijwilligers  

Is dans een van je grootste passies? Wil jij mee je schouders zetten onder projecten en 
events die zorgen voor meer waardering en erkenning van Belgische dansers? Maak je 
daarnaast graag deel uit van een jong, gemotiveerd en ambitieus team? Dan is deze vacature 
ongetwijfeld iets voor jou! 

Wie zoeken we? 

• Je bent danser, dansdocent of hebt op andere manieren voeling met de Belgische 
danswereld.  

• Je bent een allrounder die enerzijds inhoudelijk mee kan nadenken over onze concepten, 
maar die anderzijds niet afgeschrikt wordt door praktisch werk: jij steekt letterlijk graag de 
handen uit de mouwen, op de op- en afbraak van onze events, of achter de bar of onze 
merchandisestand, bijvoorbeeld. 

• Deadlines schrikken je niet af, integendeel: jij krijgt energie wanneer je mooi binnen de tijd al 
je to do’s kan afvinken. 

• Teamwork makes the dream work is een motto dat perfect bij jouw werkstijl past. Want samen 
doelen bereiken, is een pak fijner dan alleen. 

• Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B zodat je je vlot kan verplaatsen. 

What’s in it for you? 

Belangrijk: het gaat om een vrijwilligerscontract. We kunnen je dus geen loon of vergoeding 
aanbieden. Wat je wel krijgt? Interessante werkervaring om mee uit te pakken op je cv, bakken goeie 
sfeer, gezellige etentjes en een toffe vriendenbende. Sounds good? 

Belangrijk (locatie en timing) 

Onze events en projecten vinden voornamelijk in Vlaanderen plaats, maar zijn gericht op de volledige 
Belgische dance community. Zo organiseerden we Belgian Dance Awards al in Asse en Gent, en 
trekken we met de volgende editie naar Waasmunster. Ons gemotiveerd team stemt regelmatig af, 
zowel fysiek als online, om Belgian Dance Awards vorm te geven.  

Je bent bij voorkeur meteen beschikbaar zodat je nog mee je stempel kan drukken op de volgende 
editie van Belgian Dance Awards (18 - 19 februari 2023 in Waasmunster).  

Interesse? 

Solliciteer ten laatste op zondag 18 december door een e-mail te sturen naar 
belgiandanceawards@gmail.com met je cv en motivatiebrief. Onze organisatie plant dan zo snel 
mogelijk een (digitaal) gesprek met je in.  

Over Belgian Dance Awards 

Belgian Dance Awards (BDA) is een event voor alle dansers, dansstudio's, choreografen, uitvoerend 
dansers en iedereen met een liefde of passie voor dans. BDA heeft in de eerste plaats het doel om de 
Belgische dance community de erkenning te geven die ze verdient en dat voor iedereen die deel 
uitmaakt van die community. Dat doet de organisatie aan de hand van competities, awardshows en 
workshops. 

Alle informatie over Belgian Dance Awards vind je op www.belgiandanceawards.be. 
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