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Kris Opdedrynck nieuwe algemeen 
directeur Davidsfonds 
Kris Opdedrynck (40) wordt de nieuwe algemeen directeur van 
Davidsfonds, Vlaanderens grootste cultuurorganisatie. Op 1 

april 2019 geeft Tine Verhelst na vier jaar als algemeen 

directeur van Davidsfonds de fakkel door. Nationaal voorzitter 
Peter De Wilde ziet in Kris Opdedrynck een ondernemende en 

inspirerende ploegspeler en kijkt dan ook vol vertrouwen uit 

naar de samenwerking. 
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In januari 2019 kondigde Tine Verhelst intern haar vertrek aan na vier 

jaar als algemeen directeur. Samen met een gespecialiseerd 

rekruterings- en selectiebureau ging Davidsfonds op zoek naar een 
geschikte opvolger. “Dat was geen gemakkelijke opgave, want haar 

opvolger zal best wel grote schoenen moeten vullen. In onze zoektocht 

naar een nieuwe algemeen directeur kwamen we heel wat talent tegen 
maar Kris stak er met kop en schouders bovenuit. Hij zal Davidsfonds 

mee naar het niveau kunnen brengen dat we met onze nieuwe 

missie voor ogen hebben. Onze duizenden vrijwilligers in heel 
Vlaanderen en de professionele ploeg in Leuven zullen hem 

ongetwijfeld omarmen, omdat we hem hebben leren kennen als 

iemand die aandachtig luistert, grondig zijn oordeel vormt en met 
creatieve ideeën komt die individuen en groepen sterker kunnen 

maken. Zo wordt ook onze opdracht ‘verbinden door cultuur’ sterker”, 

zegt nationaal voorzitter Peter De Wilde. 

Na 15 jaar verschillende commerciële functies te hebben uitgeoefend, 

kiest Opdedrynck bewust voor een professionele uitdaging waarbij de 
sociaal-maatschappelijke relevantie meer centraal staat. Hij kijkt 

ernaar uit om de vernieuwde missie van Davidsfonds mee verder vorm 

te geven. “Davidsfonds – en ook onze maatschappij – staat voor de 
uitdaging om de diversiteit in onze samenleving te omarmen en een 

plaats te geven. Davidsfonds is daarvoor uniek gewapend: al 144 jaar 

lang wordt Davidsfonds gedragen door de inzet van duizenden 
vrijwilligers. Hierdoor kunnen we vandaag verder bouwen op stevige 

wortels, verankerd in de Vlaamse en christelijke traditie, en kunnen we 

er ons in de toekomst ook telkens weer door laten inspireren”, aldus 
Kris Opdedrynck. “Bovendien is werken voor Davidsfonds voor mij de 

unieke gelegenheid om zowel mijn professionele ervaring als 

persoonlijk engagement nuttig in te zetten. Het hele verhaal klopt.” 

Kris Opdedrynck volgt Tine Verhelst op als algemeen directeur van 
Davidsfonds. Zij werkte ruim vier jaar voor de cultuurorganisatie en 

leidde verschillende hervormingen in goede banen: een doorstart voor 

Davidsfonds Uitgeverij onder de vleugels van Standaard Uitgeverij, de 
professionalisering van de werking met aandacht voor integrale 

kwaliteitszorg, een nieuwe benadering van het vrijwilligersbeleid, de 

360°-aanpak van de organisatie en een stevige versterking van het 
professioneel team. Ze trok ook het project dat leidde tot de lancering 

van de vernieuwde Davidsfonds missie. Verhelst blikt tevreden terug: 

“Ik ben zeer dankbaar voor het intense traject en de boeiende 
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samenwerkingen de voorbije vier jaar bij Davidsfonds, met alle 

collega’s van het team, de bestuurders en duizenden vrijwilligers die 

onze organisatie dragen. Ook al wachten er nog stevige uitdagingen, 
met de nieuwe missie en met Kris Opdedrynck is Davidsfonds in zijn 

145ste levensjaar klaar voor een volgende stap.” 

 

Wie is Kris Opdedrynck? 

 Kris Opdedrynck groeit op in West-

Vlaanderen. 

 Aan de KU Leuven studeert hij politieke 
wetenschappen en behaalt er ook een 

Europese Master in Overheidsmanagement. 

 Na zijn studies gaat hij aan de slag als 
consultant bij Ernst & Young (EY). Hij 

adviseert er bedrijven, organisaties en 
overheden over het opzetten, uitwerken en 

rapporteren van subsidieprojecten. 

 In 2008 keert hij terug naar de kust om het 
familiebedrijf, actief in de elektrotechnische 

sector, te leiden. 

 In die periode is hij ook actief als bestuurder 
bij ELOYA, de beroepsfederatie voor de 

elektrotechnische sector, en als vrijwilliger bij 

UNIZO Noord-West-Vlaanderen. 

 In 2014 keert Opdedrynck terug naar EY als 

executive director. 

 In 2016 verhuist het gezin naar Leuven. 

  

Kris Opdedrynck Algemeen directeur 
kris.opdedrynck@davidsfonds.be 
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Kris Opdedrynck en Tine Verhelst 

OVER DAVIDSFONDS CULTUURNETWERK 

Davidsfonds brengt volwassenen en kinderen bij elkaar die houden van 

cultuur. Samen beleven ze taal, geschiedenis, erfgoed en kunst in heel 
Vlaanderen en Brussel.  

Het hele jaar lang kun je bij ons terecht voor culturele activiteiten, 
toonaangevende cursussen, unieke cultuurreizen en meeslepende 

boeken.  

Davidsfonds wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers die kleine en 
grote culturele activiteiten organiseren in jouw buurt. Inschrijven 

 www.davidsfonds.be 
 communicatie@davidsfonds.be 

 +3216310600 

Davidsfonds Cultuurnetwerk 

Quinten Metsysplein 12 
3000 Leuven 

Link naar origineel persbericht (let op de originele lay-out en de vraag naar 
een mailadres. Kijk ook even naar de banner bovenaan): 

https://pers.davidsfonds.be/s/6bdca8cb-
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Gezonghen Mes voor de 4de maal in het 
HOC te Heldergem tijdens dorpscafé op 1 
maart 
 

Na het succes van het vorige jaren en op vraag van vele Heldergemnaren zakt de vrolijke 

bende van de Gezonghen mes opnieuw af naar Heldergem. De gezonghen mes is een muzikaal 

concept van een twintig a 30 muzikanten uit de Denderstreek, die elke eerste zondag van de 

maand op het uur van de 11-urenmis, bij elkaar komen om muziek te maken.  

Oorspronkelijk gebeurde dit in café Den Belleman in Ninove, maar sinds een paar jaar zijn ze ‘on tour’ en 

kiezen ze nagenoeg elke maand een andere locatie. ‘We komen hier graag terug’ zegt initiatiefnemer en 

accordeonist Geert Van Snick,. ‘De vorige jaren werden we hier bijzonder goed ontvangen, en blijkbaar 

zitten ze in Heldergem er al op te wachten. Dat de voorzitter van de dorpsraad zelf een actief muzikant is 

die al jaren meespeelt en zingt, is natuurlijk meegenomen’ 

De dorpsraad zelf laat niets aan het toeval over om ook van deze editie een succes te maken. De affiches 

en de flyers gingen al van deur tot deur, en men voorziet zowel streekbieren (waaronder het eigen 

Koesjbroekenbier) als lokale specialiteiten (boterhammen met vlaai en kop) 

Er wordt gespeeld in het Heldergemse Ontmoetingscentrum ‘De Fransman’ (Heldergemstraat 136 

Heldergem) op zondag 1 maart vanaf 11 uur. Uiteraard is de toegang gratis, en wie een akoestisch 

instrument bespeelt, kan zelfs meedoen.  

Info william.minnaert@gmail.com of 0477 20 47 73 of Johan Baetens heldergemdorpsraad@gmail.com 

of 0473 88 03 60 

 

William Minnaert 

De auteur geeft toestemming aan de persmedewerkers tot gedeeltelijke of volledige overname van de 

tekst en foto’s zonder verdere vermelding van herkomst. 

De dorpsraad Heldergem is een a-politieke vereniging die zich reeds 20 jaar inzet om de leefbaarheid van 

dit dorp te vergroten en de bewoners dichter bij elkaar te brengen. Zij komen samen elke derde maandag 

van de maand en hebben een eigen facebookpagina ‘dorp Heldergem’. 3 maal per jaar geven zij een 

eigen ‘gazet van Heldergem’ uit, die in alle huizen gratis wordt bedeeld    

Bijlage: flyer 
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Persbericht 

Gemeente Assenede en IT1 schenken samen 8 desktop pc’s en 2 laptops aan 

Welzijnsschakels 

De gemeente Assenede en IT1, één van de softwareleveranciers van de gemeente, schonken deze 

ochtend 8 desktop pc’s en 2 laptops aan Welzijnsschakels. Die zijn bedoeld voor kinderen die thuis niet 

over een pc beschikken en vanwege corona afstandsonderwijs moeten volgen.  

Welzijnsschakels en de gemeente Assenede lanceerden samen een oproep naar bedrijven en 
zelfstandigen om afgeschreven, maar nog goed functionerende, laptops te schenken aan kinderen van 
kwetsbare gezinnen uit Assenede. Die oproep viel niet in dovemans oren. Heel wat burgers brachten 
spontaan laptops binnen op de gemeente: waarvoor dank! 
 
Daarnaast schonk IT 1, één van de belangrijkste softwareleveranciers van de gemeente Assenede, deze 
ochtend 8 desktop pc’s en 2 laptops aan de gemeente Assenede. Welzijnsschakels bezorgt ze aan 
kinderen die afstandsonderwijs moeten volgen, maar thuis over geen laptop of pc beschikken. De 
gemeente betaalt de nodige software om de desktop pc’s en de laptops gebruiksklaar af te leveren.  
 
“We zijn ervan overtuigd dat er tien hele gelukkige kinderen extra zijn in Assenede. Bovendien kunnen de 
laptops ook vaak gebruikt worden door broers of zussen waardoor nog veel meer kinderen geniet hebben 
van deze mooie geste”, klinkt het bij Welzijnsschakels.  
 
Info: Communicatiedienst, 09 341 95 97, communicatie@assenede.be  

Fotobijschrift: Links: IT-verantwoordelijke Lucas Hillaert, midden: Joeri D’hont van IT1, rechts: Mario Van 

de Voorde, CEO van IT1. 
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