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Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen heeft een nieuwe 
Raad van Bestuur 
 
De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen – het orgaan dat de werking van de 
vrijzinnige gemeenschap in de provincie financieel ondersteunt - heeft een nieuwe Raad van 
Bestuur. In deze Raad zetelen 5 leden die verkozen zijn door een kieskring van afgevaardigden 
van vrijzinnige verenigingen in de provincie en 2 personen die afgevaardigd zijn door de Centrale 
Vrijzinnige Raad.  
 
De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen is het orgaan dat de werking van de 
huizenvandeMens, de vrijzinnige ontmoetingscentra en vrijzinnige verenigingen in de provincie financieel 
ondersteunt. Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd op 8 april, treedt aan voor een periode van 3 jaar en 
komt maandelijks samen. Het bestuursorgaan opereert vanuit Brugge, vanuit de Hauwerstraat 3C, waar 
ook het huisvandeMens en het ontmoetingscentrum De Brug (op 3A) te vinden zijn.   
 
De 5 rechtstreeks verkozen bestuursleden zijn: Marc Casteleyn, Niels Callier, Sofie Sanders, Ivan 
Gardedieu en Francis Moeykens. De 2 leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad zijn Maxime 
Opsomer en Frank Scholiers. De mandaten: Niels Callier is voorzitter, Francis Moeykens is 
ondervoorzitter en Sofie Sanders is secretaris. 
 
De IMD’s werden in Vlaanderen per provincie opgericht na de afkondiging van de wet van 21 juni 2002 
betreffende de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van 
België. IMD West-Vlaanderen krijgt financiële middelen van de Provincie en heeft de taak ze te beheren 
en verdelen binnen de georganiseerde West-Vlaamse vrijzinnige gemeenschap. Die middelen maken 
vrijzinnig humanistische dienstverlening mogelijk.  
 
IMD-voorzitter Niels Callier: “"De voorbije jaren hebben we werk gemaakt van de verhoging van de 
zichtbaarheid en uitstraling van onze gemeenschap en daar zullen we verder op inzetten. Voor de fysieke 
activiteiten hebben we net zoals vele andere organisaties even op de pauze-knop moeten drukken. De 
creativiteit van heel wat organisaties hebben mooie alternatieven opgeleverd, maar je voelt dat er toch 
een grote behoefte is om elkaar terug te ontmoeten. De verschillende ontmoetingsplaatsen, waaronder 
het gloednieuwe ontmoetingscentrum aan het beursplein in Brugge, willen maar wat graag opnieuw 
mensen verwelkomen".  
 
Meer informatie: 

Over de vrijzinnige gemeenschap: www.vrijzinnigwestvlaanderen.be 
Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen  
Tel.: 0479 26 91 73 | lieve.decuyper@demens.nu  
De voorzitter IMD, Niels Calier, bereiken: 0497 24 19 99 | voorzitter.westvlaanderen@demens.nu | 
Greinschuurstraat 25 | 8000 Brugge  
Over de huizenvandeMens: www.deMens.nu  
 
Het vrijzinnig landschap in (West-)Vlaanderen in een notendop 



 

 
Op federaal niveau is er de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), die opereert onder de naam ‘deMens.nu’. 
DeMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In 
West-Vlaanderen zijn er 5 huizen: in Brugge (provinciale hoofdzetel), Roeselare, Ieper, Diksmuide en Kortrijk. Verder 
overkoepelt deMens.nu 36 vrijzinnige lidverenigingen die via hun lokale afdelingen overal in Vlaanderen actief zijn in 
jongerenwerking, volwassenenvorming, sociaal-cultureel werk e.a. De werking van al deze verenigingen is 
gebaseerd op het principe van het vrijzinnig humanisme. Een aantal zijn het August Vermeylenfonds, Uitstraling 
Permanente Vorming, het Willemsfonds, de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging. Ze organiseren heel wat activiteiten 
en/of verlenen diensten. 
 
Daarnaast vind je in Vlaanderen ook vrijzinnige ontmoetingcentra die een uithangbord en informatiecentrum voor de 
verspreiding van het vrijzinnig gedachtegoed zijn. De vrijzinnige verenigingen kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten van deze centra voor hun activiteiten. In West-Vlaanderen zijn er ontmoetingscentra in Bredene, 
Blankenberge, Oostende, Brugge, Oostkamp, Harelbeke, Menen, Kortrijk, Koksijde en Waregem. 
 
Humanisme staat gelijk aan waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en 
verantwoordelijkheid. Een vrijzinnig humanist combineert zijn vrijzinnige houding met humanistische waarden. Dat 
maakt hem uniek. Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid toelaat om spiritueel te zijn 
zonder godsdienstig te zijn. Een vrijzinnig humanist kiest ook zelf hoe hij of zij het leven invult. 
 


