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VVC zoekt tijdelijke collega
Voor de vervanging van onze stafmedewerker Evi Gillard die in moederschapsrust gaat, zoekt de VVC
een tijdelijke collega voor de periode half augustus tot half december 2014. Wil je graag even mee de
schouders zetten onder onze werking en de nieuwe ambities die de VVC formuleerde voor 2014 2018? Of ken je iemand die interesse heeft? Kijk dan snel hier voor meer informatie over de vacature
en solliciteer voor 21 april!

VVC-dag op 26 maart in Tienen
Op woensdag 26 maart organiseert de VVC haar ledendag in CC De Kruisboog in Tienen. Vergeet de
mosterd en gepeperde debatten in deze suikerstad, dit keer suiker je je dag: met zoete babbels met
collega’s over heel Vlaanderen en met geraffineerde thema’s als: regio-werking, collectief
onderhandelen, internationale werking en veiligheid. Koenraad De Ceuninck geeft ons een blik op
ontwikkelingen van de interne staatshervorming en specifiek de regio-screening. Leden pikken op die
dag in 1 klap ook de algemene vergadering en het categoriaal overleg mee. En… een kans om een
kijkje te nemen in het nieuwe vrijetijdscentrum van Tienen, geopend in 2012 met onderdak voor het
CC, jeugddienst en academie. Directies, (staf-)medewerkers, beheerders, schepenen van cultuur en
nauwe betrokkenen zijn van harte welkom. Info en inschrijvingen…

Publicatie “Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra. Gisteren,
vandaag en morgen.”: nu ook online!
Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van CC’s en GC’s brachten VVC en LOCUS eind 2013
een publicatie uit. Het is een bundeling van de mijlpalen van de voorbije 40 jaar, fragmenten uit vele
brieven van beleids- en opiniemakers (o.a. Noel Slangen, Wouter Hillaert, Piet Jaspaert, Eric Antonis,
…), feiten en cijfers van wat cc’s en gc’s vandaag doen en maar liefst 8 artikels met inspirerende
toekomstverhalen. Het boek is ondertussen helemaal uitverkocht! Maar niet getreurd… we stellen alles
gratis digitaal beschikbaar via issuu of je kan de afzonderlijke artikels als pdf downloaden via de
VVC-website.
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