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Toetreding netwerkpartners 24 januari 2020

Geachte,

Natuurpunt CVN vormt volwassenen rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling zodat ze mee 
kunnen bouwen aan natuurstudie, natuurbehoud en natuurbeheer en hun persoonlijke interesses 
kunnen ontplooien. We geven daarom zowel laagdrempelige als gespecialiseerde cursussen, we 
initiëren co-creatieve trajecten om meer groen te realiseren, we stellen tentoonstellingen samen en 
hebben een actief publicatiebeleid. 

Natuurpunt CVN werkt samen met heel wat partners. Hieronder zijn er organisaties, werkgroepen en 
overheden, die niet alleen actief zijn rond natuur- en milieueducatie maar ook rond diverse 
doelgroepen en andere thema’s. 
Uit het geheel aan partners waarmee we samenwerken, verenigen we de vrijwilligersorganisaties rond
natuur- en milieueducatie (NME) in ons Open Netwerk. Concreet zijn dit de afdelingen van 
Natuurpunt, natuurgidsengroepen en lokale educatieve werkgroepen. 

Lokale vrijwilligersgroepen die actief zijn op het vlak van natuur- en milieueducatie, worden 
uitgenodigd om toe te treden tot ons Open Netwerk. Daarvoor is een toetredingsprocedure voorzien, 
die uitgeschreven is in het bijgevoegde document. Je vindt tevens bij deze brief de 
engagementsverklaring waartoe leden zich verbinden.

Interesse om toe te treden en netwerkpartner te worden? Stuur ons dan allereerst wat informatie over
de eigen werking. Daarvoor kan je het bijgaand inlichtingenformulier gebruiken. Dit stuur je naar 
ann.dheedene@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 2021-2025 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,

Ann D’heedene
Directeur Natuurpunt CVN

Natuurpunt CVN vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen,
info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be, ON 0409.154.512, RPR
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

mailto:ann.dheedene@cvn.natuurpunt.be
mailto:Ann.dheedene@cvn.natuurpunt.be


Inlichtingenformulier
Naam van de vereniging: Natuurgidsen Klein-Brabant

Statuut:geen 

Raad van bestuur geen

Functie Naam Telefoonnummer Emailadres
Voorzitter Blondiau Cécile 0468/147422 cilleblondiau@telenet.be

Secretaris /

Penningsmeester Borms Marleen 0475/284642 Borms.marleen@telenet.be

Contactpersoon voor
Algemene 
Vergadering 
Natuurpunt CVN

Blondiau Cille
Jan De Bock

0468/147422
+32 495 595 596 

cilleblondiau@telenet.be
Jan.wa.de.bock@gmail.com

Aantal leden (indien van toepassing):/

Aantal actieve vrijwilligers: 13

Werkingsgebied (gemeenten): Klein-Brabant: gemeenten : Bornem en Puurs-Sint-Amands.

Vaste locatie (indien van toepassing): De Krodde, Kinderboerderij in Bornem 

Actief sinds (jaar): start vergadering: 24/11/2004

Werking (belangrijkste typen activiteiten): natuurgidsenwerking in Klein-Brabant. 
                                                             Wandelingen voor scholen: 
                                                             openwandelingen VMPA
                                                             wandelingen voor groepen

     stiltewandelingen
                                                             sinds kort: klimaatwandelingen
vb: 2017: 88 wandelingen, 103 activiteiten.

Zijn er al samenwerkingen met netwerkpartners van Natuurpunt CVN, gidsenwerkgroepen of
afdelingen van Natuurpunt? Zo ja, licht deze kort toe.

Samenwerkingspogingen, sommigen van ons zijn lid van  bestuur van natuurpunt Klein- Brabant
samen met natuurpunt educatie: gidsenkursus georganiseerd.

Tijdschrift (digitaal of gedrukt):

Website: https://natuurgidsen-klein-brabant.com
mailadres: info@natuurgidsen-klein-brabant.com
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Contactgegevens (contactpersoon, adres, telefoon, mail):
Cécile Blondiau , Nijverheidsstraat 61 9140 Temse, 
                        verblijfadres: Briel 12 2880 Weert-Bornem 0468/14 74 22
                         cilleblondiau@telenet.be
Ik ben voorzitter tot 31/12/ 2020
vanaf januari: is Jan De Bock voorzitter, wij zullen dus met 2 tekenen

Met vriendelijke groet,

Cille Blondiau                                        Jan De Bock
Huidig Voorzitter   Toekomstig Voorzitter
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Engagementsverklaring (aanvraag kandidaat-lid Natuurpunt 
CVN) 
Natuurgidsen Klein-Brabant, kandidaat-lid, de organisatie/persoon, vertegenwoordigd door 
(namen/naam) Jan De Bock & Cille Blondiau

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 Natuurgidsen Klein-Brabant  

Gemachtigde 1 Gemachtigde 2

Naam Jan De Bock Cille Blondiau

Functie Toekomstig voorzitter Huidig Voorzitter

Handtekening

Datum 29/10/2020 29/10/2020

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).
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