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Van  Jos Gysels Aan Netwerkpartners 

Datum  11 januari 2016 Status Definitief 

Onderwerp  Toetredingsvoorwaarden voor het open netwerk van Natuurpunt CVN 

 

Toetredingsvoorwaarden voor het open netwerk van 

Natuurpunt CVN  

De statutaire bepalingen  

Volgende statutaire bepalingen zijn hier van toepassing:  
 
Artikel 4  
Het doel van de vereniging is een open netwerkorganisatie te zijn waarin vrijwilligers en 
professionele medewerkers samenwerken om aan een breed publiek kwalitatief hoogstaande 
vorming en begeleiding aan te bieden rond natuur, omgeving, erfgoed, milieu en mens. 
Verbonden met de natuur- en milieubeweging, creëert de organisatie kansen voor 
maatschappelijk engagement van vrijwilligers en draagt ze bij aan de opwaardering van 
natuur en erfgoed, de zorg voor een gezond leefmilieu en de overgang naar een meer 
duurzame samenleving. Het open karakter uit zich in de mogelijkheid voor partners om toe 
te treden tot de algemene vergadering volgens de bepalingen van artikel 9 en 10 van deze 
statuten.  
 
(…)  
 
De vereniging kan op basis van specifieke overeenkomsten samenwerken met organisaties 
en overheden teneinde de doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsplannen te 
realiseren.  
 
(…)  
 
Artikel 9  
Stemgerechtigde leden zijn :  
1. de afgevaardigden van de afdelingen van Natuurpunt vzw, waarbij elke afdeling op haar 
jaarvergadering één stemgerechtigd lid kan afvaardigen;  
2. de leden van het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie vzw op het ogenblik van de 
goedkeuring van dit artikel; ze zijn van rechtswege lid van de algemene vergadering van de 
vereniging tenzij ze aan dit recht verzaken;  
3. andere organisaties actief in het werkingsveld van de vereniging, aanvaard als lid bij 
toepassing van artikel 10, waarbij elke organisatie één stemgerechtigd lid kan afvaardigen;  
4. natuurlijke personen die de missie en de visie van de vereniging onderschrijven en een 
expertise in het werkingsveld van de vereniging kunnen voorleggen, aanvaard als lid bij 
toepassing van artikel 10.  
Het aantal stemgerechtigde leden van deze categorie kan nooit meer dan 15 % bedragen 
van het totaal aantal stemgerechtigde leden.  
5. Natuurpunt vzw, vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn afgevaardigde. 
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Artikel 10  
De kandidaat-leden zoals bedoeld in punten 3 en 4 van artikel 9 richten hun gemotiveerde 
kandidatuurstelling schriftelijk aan de secretaris. De aanvraag is vergezeld van een verklaring 
dat het kandidaat-lid de statuten, het huishoudelijk reglement, de missie, de visie en de 
engagementsverklaring van de vereniging onderschrijft. Lidmaatschap van Natuurpunt vzw is 
geen toetredingsvoorwaarde.  
De raad van bestuur maakt een voorstel van beslissing over de aanvaarding van de 
kandidaat op en agendeert dit op de eerstvolgende algemene vergadering. De raad van 
bestuur stelt een engagementsverklaring vast die voor bekrachtiging wordt voorgelegd op de 
algemene vergadering en vervolgens als bijlage aan het huishoudelijk reglement wordt 
toegevoegd.  
 
Artikel 12  
Alle leden van het open netwerk hebben recht op een gelijkwaardige behandeling door de 
vereniging. Omgekeerd wordt van de leden verwacht dat ze elkaars werking respecteren en 
synergie nastreven.  
De raad van bestuur krijgt de bijzondere opdracht over deze bepaling te waken en treedt 
desgevallend op als arbitrageorgaan.  
 

Implementatie  
 

1. Artikel 10 somt de elementen op die bij een toetredingsaanvraag horen. Wanneer een 
organisatie meldt een aanvraag tot toetreding te willen indienen, worden de statuten, het 
huishoudelijk reglement, de missie en de visie van de vormingsinstelling aan de 
organisatie bezorgd. De verklaring waarvan sprake wordt ondertekend door minimum 
twee personen die door de statuten van de kandidaat-lidorganisatie daartoe gemachtigd 
zijn.  

 
2. De inhoud van de engagementsverklaring waarvan sprake in artikel 10 wordt gekaderd in 

artikel 12: de vormingsinstelling engageert zich om alle leden van het open netwerk op 
een gelijkwaardige wijze te behandelen. Omgekeerd engageren de leden van het open 
netwerk om elkaar te respecteren en synergie na te streven volgens het principe 
‘samenwerking, zo niet geen tegenwerking’.  

 
3. Als een kandidatuurstelling tijdig en volledig werd ingediend zoals bepaald in artikel 10, 

wordt deze op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur behandeld. De 
raad van bestuur kan beslissen om een vertegenwoordiger van de kandidaat-
lidorganisatie of de kandidaat natuurlijke persoon te horen of bijkomende informatie op 
te vragen over de werking van het kandidaat lid.  

 
4. De raad van bestuur beoordeelt alle elementen die de toetredingsaanvraag uitmaken. De 

beoordeling van de raad van bestuur is gemotiveerd. Bij een positieve beoordeling, wordt 
het dossier overgemaakt voor behandeling op de eerstvolgende gewone algemene 
vergadering. Bij een negatieve beoordeling wordt aan het kandidaat lid gevraagd of de 
aanvraag behouden blijft. Indien zo, kan het kandidaat lid de kandidatuur indien gewenst 
verdedigen op de algemene vergadering.  

 
5. Hoewel de statuten dit niet expliciet vermelden, ligt het voor de hand dat de afdelingen 

van Natuurpunt bij voorkeur iemand die de educatieve werking van de afdeling 
vertegenwoordigt, afvaardigen naar de algemene vergadering van de vormingsinstelling. 
Bij de oproep om stemgerechtigden aan te duiden moet dit expliciet vermeld worden.  
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6. Anders dan in artikel 9, 1ste voor de Natuurpuntafdelingen is gesteld, zegt artikel 9, 2de 

niets over het aantal stemmen waarover een natuurgidsenwerkgroep kan beschikken. 
Daarom worden de afdelingen van VMPA uitgenodigd om zich elk voor zich kandidaat te 
stellen voor de algemene vergadering.  

 
7. Met de andere organisaties vermeld in punt 3 van artikel 9 worden eveneens op de 

eerste plaats lokale educatieve vrijwilligersstructuren bedoeld. Het is niet de bedoeling 
om grote professionele organisaties of overheden op te nemen in de algemene 
vergadering. Organisaties met een ruimere doelstelling dan NME of EDO maar met een 
educatieve vrijwilligerswerking vaardigen bij voorkeur een vertegenwoordiger van deze 
laatste af.  

 
8. De raad van bestuur kan vragen dat kandidaat leden hun werking c.q. expertise binnen 

het werkveld van NME of EDO aantonen met behulp van statuten, jaarverslagen, 
publicaties, enz.  

 
9. De natuurlijke personen bedoeld in art. 9, 4de moeten eveneens een aanvraag indienen 

en de engagementsverklaring ondertekenen. Bijkomend tonen ze hun expertise of 
representativiteit aan. De raad van bestuur waakt erover dat het quorum van 15% niet 
wordt overschreden.  

 


