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Van 

 

Aan 

 Jos Gysels  

 Telefoonnummer  

 014 47 29 50  

 E-mail  

 jos.gysels@cvn.natuurpunt.be  

   

 Onderwerp Datum 

 Toetreding netwerkpartners 11 januari 2016 

 

 

Geachte mevrouw, heer 

 

Natuurpunt CVN is een gespecialiseerde vormingsinstelling ontstaan door het samengaan van 

Natuurpunt Educatie en het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN). De afdelingen van 

Natuurpunt (NP) en de CVN-werkgroepen zijn de leden – we noemen ze netwerkpartners - van 

Natuurpunt CVN. Andere lokale vrijwilligersgroepen en nog niet toegetreden NP afdelingen en CVN-

werkgroepen, die actief zijn op het vlak van natuur- en milieu-educatie, worden uitgenodigd om ons 

te vervoegen.  Daarvoor is een toetredingsprocedure voorzien, die uitgeschreven is in het bijgevoegde 

document.  Je vindt tevens bij deze brief de engagementsverklaring waartoe leden zich verbinden. 

Ben je geïnteresseerd, stuur ons dan allereerst wat informatie over de eigen werking. Daarvoor kan je 

het bijgaand inlichtingenformulier gebruiken. Dit stuur je naar jos.gysels@cvn.natuurpunt.be.  

Wens je zelf Natuurpunt CVN beter te leren kennen, dan verwijzen we je graag naar onze website 

waar je onder meer het beleidsplan 2016-2020 kan inkijken. Je mag ons uiteraard ook persoonlijk 

contacteren. 

Let op: De hier bedoelde toetreding is enkel voor verenigingen. Voor individuele personen is er een 

aparte regeling. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Jos Gysels 

Directeur Natuurpunt CVN 
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Inlichtingenformulier 

Naam van de vereniging:  

Statuut:  

Raad van bestuur  

 

Aantal leden (indien van toepassing):  

Aantal actieve vrijwilligers:  

Werkingsgebied (gemeenten):  

Vaste locatie (indien van toepassing):  

Actief sinds (jaar):  

Werking (belangrijkste typen activiteiten):  

 

Zijn er al samenwerkingen met netwerkpartners van Natuurpunt CVN, gidsenwerkgroepen of 

afdelingen van Natuurpunt? Zo ja, licht deze kort toe.  

 

Tijdschrift (digitaal of gedrukt):  

Website:  

Contactgegevens (contactpersoon, adres, telefoon, mail):  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

[naam] 

[functie] 

Functie Naam Telefoonnummer E-mailadres 

Voorzitter    

Secretaris    

Penning-

meester 

   

Contactper-

soon voor AV 

Natuurpunt 

CVN 
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Engagementsverklaring (aanvraag kandidaat-lid Natuurpunt CVN) 
 

…………..………………………………………………………, kandidaat-lid, de organisatie/persoon, 

vertegenwoordigd door 

(namen/naam) ……………………………………& ………………………………………………………… 

 
1. Stelt zich kandidaat als lid van de Algemene Vergadering van Natuurpunt CVN vzw (verder 

genoemd: de Instelling) en wenst als dusdanig toe te treden tot het open netwerk van de 
Instelling, zoals omschreven in artikel 4 van de statuten. 

2. Onderschrijft de missie en visie en de statuten van de Instelling (zie website – item ‘Over 
Natuurpunt CVN’). De deontologische code en het huishoudelijk reglement van de 
Instelling zijn opvraagbaar. 

3. Draagt bij aan de decretale opdracht van de Instelling en het verwezenlijken van de 
strategische doelen van het goedgekeurde beleidsplan en houdt zich aan de beleidslijnen 
uitgestippeld door de Algemene Vergadering en aan de beslissingen van de Raad van 
Bestuur en het management, onverminderd het subsidiariteitsbeginsel. 

4. Verbindt er zich toe om de werking van de andere leden van het open netwerk te 
respecteren en synergie na te streven, zoals omschreven in artikel 12 van de statuten van 
de Instelling. 

5. Heeft recht op een gelijkwaardige behandeling door de Instelling alsook door de andere 
leden van het open netwerk. 

6. Kan gebruik maken van de naam en het logo van de Instelling, overeenkomstig de 
huisstijlregels en andere voorschriften die daartoe worden opgesteld en bekendgemaakt, 
en binnen het kader van deze overeenkomst. 

7. Aanvaardt dat geen juridische, financiële, politieke of organisatorische verbintenis kan 
worden aangegaan die de Instelling bindt, zonder schriftelijk mandaat van de Raad van 
Bestuur. 

8. Verricht geen handelingen, acties, communicatie of samenwerkingen die schade kunnen 
toebrengen aan de Instelling of hiermee verbonden organisaties, of zulke die in strijd kunnen 
zijn met de engagementsverklaring. De Raad van Bestuur kan zich ten allen tijde distantiëren 
van deze handelingen, acties, communicatie of samenwerkingen. 

9. Aanvaardt dat de Algemene Vergadering een lid kan uitsluiten met een meerderheid van 
twee derde van de stemmen. 

 
Voor de organisatie …………………..…………………/ de persoon (schrappen wat niet past) : 

 

Gemachtigde 1 : Gemachtigde 2 : 

Naam ……………………………………… ………..…………………………… 

Functie ...……………………….………… ………..…………………………… 

Handtekening …………………………… ………..…………………………… 

Datum …………………….………………. ………..…………………………… 

 
(Ondertekend door 2 gemachtigden van de organisatie die de aanvraag doet, of door de natuurlijke persoon 
ingeval de aanvraag gebeurt voor een persoon; aanvraag conform artikel 10 van de statuten van Natuurpunt 
CVN). 


