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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 DECEMBER 2020 VAN 
NATUURPUNT vzw, NATUURPUNT BEHEER vzw, NATUURPUNT STUDIE vzw, 
NATUURPUNT CVN vzw, NATUUR- EN LANDSCHAPSZORG vzw en LAVA vzw 

 

Agenda 

 
Plenair deel van de Algemene Vergadering voor alle vzw's 

 Goedkeuring verslag van de Bijzondere Algemene vergadering van 18.11.2020 
 Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering 18.07.2020 
 Voorstelling jaarprogramma en begroting 2021 
 Vragenronde 1 
 Aankondiging 20 jaar Natuurpunt + onderzoek naar vrijwillige inzet bij Natuurpunt 
 Natuur in het hart - het toekomsttraject van Natuurpunt 
 Rapportering vanuit de Stuurgroep - stand van zaken van het veranderingstraject 
 Toelichting bij de wijziging van de statuten en het intern reglement 
 Vragenronde deel 2 

15u45 Aparte vergaderingen per vzw 
 Bespreking wijziging statuten en het intern reglement 

 
16u30 tot 17u30 Stemming (afzonderlijk per vzw) 

 Verslag Bijzondere Algemene Vergadering van 18.11.2020 
 Ontwerp en verslag van de Algemene Vergadering van 18 juni 2020 
 Werkingsprogramma 2021 
 Begroting 2021 
 Wijziging van de statuten 
 Wijziging intern reglement 
 Mandaat voor de coördinatie van de teksten 

 
Aanwezigen : 330. 
 
Frederik Beeckx (moderator) opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
De vergadering wordt opgenomen omwille van het verslag. 
Aanwezigen op kantoor te Mechelen : 

- Voorzitter Lieven De Schamphelaere, algemeen directeur Walter Rycquart 
- Staf : Ann Monsaert (HR), Bavo Cuypers (IT), Frederik Beeckx (communicatie) 
- Personeel : Hans Marijns, Joëlle Laes, Laurie Braet, Griet Van den Berghe. 

 
Daarna wordt het woord gegeven aan de voorzitter, Lieven De Schamphelaere. 
 
In de voorbije maanden heeft Lieven heel veel veerkracht gezien op het secretariaat : 
andere manier van werken, van vergaderen, … 
Voor de vrijwilligers was het operationeel werken rond de natuurgebieden heel 
moeilijk. 
Er is een enquête uitgevoerd bij onze leden.  De resultaten zijn indrukwekkend en die 
zult u straks te zien krijgen. 
De stuurgroep heeft verder gewerkt aan het verandertraject zodat hier nu over 
nieuwe statuten, een nieuw intern reglement en een draft van een 
samenwerkingsovereenkomst kan worden gestemd. 
De visie-oefening ligt voor 2021 op de werkplank. 
 

Videoboodschap 
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Klimaat, landbouw, … ligt ook de minister nauw aan het hart.  D.m.v. een video 
boodschap is minister Zuhal Demir aanwezig. 
 
Mevrouw Demir dankt alle vrijwilligers van Natuurpunt om heel veel en diverse 
redenen.  Door de corona crisis heeft het publiek en de minister zelf de natuur 
kunnen beleven dankzij het vele werk en tijd die besteed wordt om de 
natuurgebieden te onderhouden. 
Beleidsmatig : natuurdoelen halen, biodiversiteit versterken, werk maken om extra 
natuur en bossen : 4.000 ha extra bos in de komende 4 jaar. 
Juridisch wordt het eenvoudiger om bossen aan te leggen. 
De budgetten worden hiervoor vrijgemaakt. 
Door de aankopen verhoogt de druk op de reserves van Natuurpunt en minister 
Demir kondigt aan dat zij 10 miljoen euro vrij maakt voor Natuurpunt om de 
aankopen te pre-financieren zodat de werking van Natuurpunt niet in het gedrang 
komt. 
De minister eindigt haar videoboodschap met een dikke dank u wel aan 
Natuurpunt. 
 
Lieven verduidelijkt dat die 10 miljoen en 1 miljoen extra voor bossen niet zijn 
opgenomen in de cijfers die Gonda Cock ons straks zal voorleggen. 
 

Werkingsprogramma 2021 

 
Daarna neemt Walter Rycquart, algemeen directeur, het woord om het 
werkingsprogramma 2021 voor te stellen aan de hand van een presentatie (zie 
bijlage 1). 
 
Het werkingsprogramma is het resultaat van acties en doelstellingen samengebracht 
binnen de staf van Natuurpunt. 
Natuur in het hart wordt de leidraad voor de werking van Natuurpunt in de komende 
jaren. 
 

Financiën 2021 

 
Daarna neemt Gonda Cock, freelance financieel experte, het woord om het financiële 
luik toe te lichten aan de hand van een presentatie (zie bijlage 2). 
 
De geconsolideerde begroting 2021 geeft een negatief bedrag van 359.819 euro.  
Per 31.12.19 werd 1.031.389 euro gerealiseerd.  Omwille van de pandemie 
(coronacrisis) werd de begroting 2020 opgemaakt op een positief resultaat van 
410.746 euro.  In de loop van 2021 zal het financiële luik nauwlettend in het oog 
worden gehouden. 
 
Per vzw geeft dit volgende begrotingsbedragen voor 2021 : 

- Natuurpunt vzw : - 123.000 euro 
- Natuurpunt CVN vzw : + 3.832 euro (positief door onttrekking uit bestemde 

fondsen) 
- Natuurpunt Studie vzw : + 6.341 euro (inkomsten worden verder bekeken 

vanaf 3de trimester daar externe opdrachten nog lopen tot eind mei 2021) 
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- Natuur- en Landschapszorg vzw : ongeveer break-even : 751 euro (omzet zal 
goed opgevolgd moeten worden) 

- Natuurpunt Beheer vzw – Exploitatie : - 298.358 euro 
- Natuurpunt Beheer vzw – Projecten : - 6. 531 euro 
- LAVA vzw : + 7.748 euro (doel is opname in Natuurpunt Beheer vzw onder 

Ploeg Ronse) 
- Natuurpunt Beheer vzw – Aankopen : + 983.370 euro (noteer dat deze 

begroting opgemaakt is op basis van activa, terwijl de andere begrotingen 
opgemaakt zijn op basis van resultaten) 

 
Leningen : ca 19 miljoen euro (zowel op korte als op lange termijn).  Bij Natuurpunt 
Beheer vzw hebben we straight loans ad 9 miljoen euro (korte termijn).  De straight 
loans werden in de voorbije maanden regelmatig aangesproken gezien de kaspositie 
onder druk kwam te staan door de vele opportuniteiten om terreinen aan te kopen.  
Om de druk op de kaspositie te verminderen werd afgelopen maand een lening 
aangegaan van 15 miljoen euro die op 15 jaar afbetaald wordt.  De opname van 
deze lening loopt gedurende 18 maanden.  Mocht evenwel blijken dat we het ganse 
bedrag van de lening niet nodig zouden hebben, dan hoeven we deze ook niet aan te 
gaan en dit zonder kosten te moeten betalen. 
 
Daarna stelt de nieuwe financieel directeur, Zita Epenge, zich voor.  Zij komt aan 
boord op 14 december 2020. 
 
Tijdens het filmpje over biodiversiteit hebben de deelnemers de kans om vragen te 
stellen via chat over de begroting 2021 en het jaarprogramma 2021. 
 
Vragen 
 

 Stefaan Sys van Natuurpunt Afdeling Leuven : welk is het beleid rond de 
keuze van banken ? Is er een ethische reflex ? 

 Antwoord LDS : BNP Paribas Fortis is al heel lang de huisbankier van 
Natuurpunt.  In de loop der jaren is dit verbreed zodat wij niet enkel en alleen 
van BNP Paribas Fortis afhankelijk zijn.  Voor het dagelijks financieel verkeer 
hebben we een bank nodig die dit aankan.  Wat het ethisch aspect betreft 
verwijzen we naar het ethisch kader dat opgemaakt werd om samen te 
kunnen werken met bedrijven.  N.a.v. de gift van Ineos is dit kader verder 
verfijnd.  Verder wordt verwezen naar het duurzaam beleggingsfonds van BNP 
Paribas Fortis waarbij de betaalde instapkosten doorgestort worden naar 
Natuurpunt.  Andere banken praten met de maatschappij over hun ethisch 
bankieren.  Wij kunnen daarin meegaan en druk uitoefenen. 

 
 Peter Luyten van Natuurpunt Afdeling Aalst : inzake financiering van de 

kaspositie : 2 bullet leningen waarvan de aflossing voorzien is in 2028.  Wordt 
er een voorziening opgenomen in de jaarlijkse begroting om deze dan terug te 
betalen ? Is daar een plan voor ? 

 Antwoord GC : er is nog geen concreet plan voor de afbetaling van de bullet 
leningen.  De nieuwe lange termijnlening is zo afgesloten om jaarlijks terug te 
betalen.  De bullet leningen worden niet meer gebruikt.  De afbetaling ervan 
zal gebeuren met ingehouden subsidies.  In die zin zal een plan opgesteld 
worden zodat tegen 2028 de bullet leningen afgelost kunnen worden. 
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 Herman Nachtergaele van Natuurpunt Afdeling Wevelgem : aangegane 

lening.  Moeten we terug denken aan leningen via onze leden zoals in het 
verleden ? 

 Antwoord GC : de technische afspraken voor deze lening waren behoorlijk 
gunstig.  Rente : 1,27% op 15 jaar.  Daarenboven hebben we 18 maanden de 
tijd om op te nemen, wat niet opgenomen is binnen de 18 maanden zal ons 
ook niets kosten. 
 

 Hans Lanckriet : Natuurpunt Afdeling Pajottenland : regionales : financiering 
voor net opgerichte regionales die nog geen 2 jaar werking kunnen aantonen 
en het feit dat ze dan 5 jaar lang geen recht hebben op subsidies. 

 Antwoord FM : over deze vraag werd nog niet nagedacht.  Er zijn 7 regionales, 
excl. Brussel gezien deze niet onder de Vlaamse subsidiëring valt, in 
oprichting of zijn opgericht.  Voor 4 zou er geen probleem zijn als ze een 
dossier indienen.  Interne regeling : reeds bestaande regionales krijgen van 
Natuurpunt 3 euro/lid (vanaf 2021 : 4 euro/lid) en voor de regionales in 
oprichting is dit 1,50 euro/lid.  Dit zou ook 4 euro/lid worden voor de regionales 
die nog geen erkenning hebben en bijgevolg nog geen subsidies kunnen 
krijgen.  De vraag voor de niet erkende regionales zonder subsidiëring door de 
Vlaams overheid is een bestuurskwestie en zal worden 
doorgeleid/meegenomen. 

 
 Walter Galle : Natuurpunt Afdeling Boven Schelde : hoe wordt de huisbankier 

gekozen en waarom wordt er niet gewisseld ? In eerste instantie volgens de 
verleende diensten en welke criteria (ethiek, duurzaamheid, duurte, …) dan 
nog ? Mogelijk is dat nog door Willy Suetens, groot fotograaf en 
roofvogelbeschermer, was actief in de Generale Bank, de voorloper van BNP 
Paribas Fortis. 

 Antwoord LDS : huisbankier : het dagelijks betalingsverkeer van Natuurpunt 
kan men niet zo maar overhevelen.  Bovendien zijn ook kredieten gekoppeld 
aan rekeningen.  Het is typisch voor een bank om gunstige 
kredietvoorwaarden aan te bieden als ze ook het betalingsverkeer mogen 
beheren.  Het ethisch aspect is relatief nieuw en we zullen moeten zien hoe 
we daar mee omgaan. 

 
 Stefaan De Kerpel : Natuurpunt Afdeling Zedelgem : toezegging van 10 

miljoen euro door de minister.  Kan dit niet aangewend worden om o.m. de 2 
bullet leningen (totaal 6 miljoen euro) af te lossen en een deel van de andere 
kredietlijnen, m.n. de straight loans ? 

 Antwoord GC : het doel van de nieuwe lening is om de vele opportuniteiten, 
die zich nu voordoen, van de aankopen verder te ondersteunen.  Om de 
ruimte om aan te kopen uit te breiden.  De extra subsidie van 10 miljoen euro 
zal dienen om de aankopen te pre-financieren.  Dus 1) de werking voortzetten 
en 2) zou het nu terugbetalen van de bullet leningen extra kosten met zich 
mee brengen, meer bepaald de wederbeleggingsvergoedingen. 

 Toevoeging LDS : er wordt gewaakt over de voorfinanciering van de 
aankopen.  De voorfinanciering wordt op een later tijdstip afgedekt door 
subsidies en door restfinanciering.  Door het in voege treden van het nieuwe 
decreet is er vertraging opgelopen in de uitbetaling van de subsidies.  
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Daarnaast is er de ambitie van de minister rond bossen, blue deal 
(vernattingsproject).  De 10 miljoen euro zal worden gebruikt om aankopen, 
waar we al lang op wachten, te realiseren. 

 

Onderzoek naar vrijwillige inzet bij Natuurpunt + 
20 jaar Natuurpunt 

 
Diederik De Wit neemt het woord en licht toe aan de hand van een powerpoint. 
De enquête werd in het voorjaar verspreid onder onze leden. 
 
De resultaten van de enquête kunnen geraadpleegd worden op : 
www.natuurpunt.be/onderzoek-vrijwillige-inzet. 
 
20 jaar Natuurpunt : containertournee wordt voorgesteld aan de hand van een 
filmpje. 
Dit gaat door in de zomer van 2021 op 30 locaties met het startmoment in Brugge 
(Concertgebouw) en het eindmoment in Brussel (Vlaams Parlement). 
Meer info : www.natuurpunt/20jaar 
 

Natuur in het hart - het toekomsttraject van Natuurpunt 

 
Diemer Vercayie, coördinator van het traject, licht toe. 
Een jaar geleden werd de vraag gesteld : hoe ziet het toekomstig Vlaanderen eruit in 
harmonie met de natuur.  Dit traject werd opgestart in juni 2020 en de eerste fase - 
brede input - is nu afgerond. 
Van januari 2021 tot mei 2021 worden 10 toekomstbeelden uitgewerkt in evenveel 
werkgroepen. 
Van juni 2021 tot augustus worden de toekomstbeelden gebundeld en 
gevisualiseerd. 
Het traject wordt voorgesteld op de AV van Natuurpunt en brede bekendheid tijdens 
het slotmoment van 20 jaar Natuurpunt in het Vlaams Parlement. 
 
De video van de experten kan geconsulteerd worden op natuurinhethart.be 
Op ons breder platform hebben 400 personen deelgenomen om ideeën te 
verzamelen. 
Daartoe werden hen enkele vragen gesteld. 

1) Wat zijn inspirerende plaatsen ? : plaatsen in verschillende continenten, 
in verschillende Europese landen, in Vlaanderen; grote en kleine 
natuurgebieden/natuurparels; duurzame landbouwbedrijven; tuinen; 
parken; … 
Daarna werden kernwoorden toegekend aan de inspirerende plaatsen.  
Belangrijk zijn : biodiversiteit, grote aaneengesloten gebieden, 
wandelen, fietsen, … 

2) Hoe kunnen natuur en samenleving elkaar versterken ? : hieruit 
kwamen heel wat mogelijke verbindingen : natuur en klimaat, natuur en 
landbouw, natuur en wonen, … 

Diemer nodigt iedereen uit voor een interactief overleg op 14.12.2020 waarop deze 
items en ideeën verder uitgediept en besproken zullen worden.  Er wordt dan ook 
gestart met de inschrijvingen voor de verschillende werkgroepen. 
 

http://www.natuurpunt.be/onderzoek-vrijwillige-inzet
http://www.natuurpunt/20jaar


6 

Voorstelling van de nieuwe Natuurpunt kledinglijn aan de hand van de 
Natuurpunt-show. 

 
Info op www.natuurpunt.be/pagina/kleding 
 
Daarna worden de winnaars van een jas en een polo getrokken door de eekhoorn : 
Brian Roelandt, Alwin Loeckx, Eric Arons, Antoon Blondeel, Lieve Van Acker, Maria 
Van Loon, Jorn Van de Velde, Virginie Goemanne, Godelieve Janssens, Daan 
Vandekerckhove, Jan Dhollander, Dirk Hautekiet, Marc Bogaerts, Jan Vandegoor, 
Eddy De Hondt. 
 

Rapportering vanuit de Stuurgroep - stand van zaken van het 
veranderingstraject 

 
Peter Smittenaar brengt verslag uit. 
 
Overzicht van de werkzaamheden van de stuurgroep sinds de algemene vergadering 
van 18 juni 2020. 
 
Er werd voornamelijk gewerkt rond de wijziging van statuten en intern reglement en 
aan de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst. 
 
De stuurgroep heeft een voorstel van statutenwijziging aangeboden aan de 
verschillende besturen op 3 niveau’s : 

- Conform de nieuwe wetgeving 
- Verwerkingen van de besluiten van de algemene vergadering 
- Tekstuele actualisatie. 

 
Het intern reglement werd eveneens aangepast op dezelfde 3 niveau’s als hiervoor 
vermeld.  Er dient in de komende maanden nog gewerkt te worden rond de 
geledingen, zijnde de regionales en de afdelingen. 
 
Versterking van de interne werking van Natuurpunt d.m.v. een opgesteld ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst.  Deze staat los van de samenwerkingsovereenkomst 
betreffende de BTW die een paar jaar terug werd opgesteld.  De nieuwe 
overeenkomst moet de samenwerking tussen de vzw’s versterken en vult zo de 
BTW-overeenkomst aan.  De tekst zoals te vinden op de website van de stukken van 
de algemene vergadering werd reeds voorgesteld aan de besturen maar moet nog 
door elk bestuur (ook van de specifieke verenigingen) bekrachtigd worden. 
De bedoeling is om de uiteindelijke tekst van de samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen op de algemene vergadering van 24 april 2021. 
 
Het artikel over de duur van het mandaat in de statuten heeft er toe geleid om een 
HR-beleid voor bestuurders uit te stippelen. 
Bovendien kan de kennis van de bestuurders na de beëindiging van hun mandaat 
nog heel goed gebruikt worden door de vereniging. 
 

Toelichting bij de wijziging van de statuten en het intern reglement 

 
A) Christian Vanderlinden licht toe aan de hand van een presentatie. 

http://www.natuurpunt.be/pagina/kleding
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De eenheid van de unie met respect voor diversiteit wordt bewerkstelligd door 4 
elementen : 

-  Statuten 
-  Intern reglement 
- Samenwerkingsovereenkomst : afspraken tussen de verschillende besturen 
- Volmachten en delegaties 

 
Er zijn verschillende drempels voor het bekrachtigen van statutenwijzigingen en 
variëren naargelang soort van 2/3 – 4/5 en unanimiteit. 
Voor de wijzigingen in het intern reglement volstaat een gewone meerderheid : 
50%+1. 
 
Per vzw werd een bijzondere werkwijze van stemmen uitgewerkt. 
Eén stem per groep artikelen : 

- Groep 1 : wijzigingen ingevolge nieuwe wetgeving 
- Groep 2 : implementering van reeds genomen beslissingen 
- Groep 3 : tekstuele aanpassingen en schrappen van achterhaalde passages 

Eén stem per artikel : 
- Groep 4 : artikelen met inhoudelijke wijziging en/of die een specifieke 

meerderheid vereisen 
 
De toelichting die nu volgt geldt voor Natuurpunt vzw. 
De toelichting voor de specifieke verenigingen volgt in aparte sessies. 
 
STATUTEN 
 
Artikel 4 : doel.  De nieuwe wetgeving laat toe winst te maken.  Er mag evenwel 
geen winst uitgekeerd worden. 
Artikel 18 : namen van de oprichters hoeven niet meer vermeld te worden in de 
statuten en er wordt voorgesteld om deze te schrappen.  De namen worden evenwel 
bijgehouden in een aparte bijlage. 
Artikel 22 : toevoeging van een directielid met inspraakrecht.  De duur van de 
uitvoering van de mandaten : 3 jaar per mandaat. 
Artikel 23 : maximale duurtijd voor de cumul van de bestuurlijke mandaten, m.n. 12 
jaar.  Er is mogelijkheid om hierop een uitzondering te voorzien mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. 
Het aanblijven van een bestuurder na zijn/haar ontslag tot hij/zij vervangen is, vervalt. 
Artikel 23bis : de nieuwe wetgeving laat toe om met gecoöpteerde bestuurders te 
werken als er een bestuurder om één of andere reden wegvalt.  Er wordt voorgesteld 
om geen gecoöpteerde bestuurders voor te dragen aan de algemene vergadering. 
Artikel 24 : komt uit de nieuwe wetgeving en betreft de bestuurlijke 
aansprakelijkheid. 
Artikel 27 : het invoeren/bestendigen van nieuwe vormen van beslissings- 
mogelijkheid zoals nu reeds toegepast door het uitzonderlijk KB m.b.t. Covid-19. 
Artikel 37 : herformulering van belangenconflicten conform de nieuwe wetgeving. 
Artikel 39 : volgens de nieuwe wetgeving kan ook de commissaris-revisor een 
algemene vergadering bijeenroepen. 
Artikel 41 : aanvullende bevoegdheden van de algemene vergadering voorzien door 
de nieuwe wetgeving.  Meer bepaald : 
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- uitbreiding van de bevoegdheid i.v.m. de kwijting of wat doen bij weigering van 
de kwijting. 

- Het omzetten van een vzw naar een andere rechtsvorm. 
- Het doel of het aanvaarden om een inbreng om niet 

Artikel 42 : voortaan 15 dagen voor de algemene vergadering de uitnodiging 
versturen 
Artikel 44bis : het bestuur/een individuele bestuurder is gehouden om vragen van 
de algemene vergadering te beantwoorden. 
Artikel 45 : reeds voorzien in ons intern reglement : nu ook in de statuten : 
onthoudingen worden niet meegeteld in het totaal resultaat van de stemming. 
 
INTERN REGLEMENT 
 
Quasi alle wijzigingen in het interne reglement zijn niet inhoudelijke wijzigingen.  Het 
zijn voornamelijk in het kader van de nieuwe wetgeving en verhoogde en verbeterde 
leesbaarheid van de teksten. 
Vereniging : algemene vereniging, specifieke vereniging, unie van vereniging.  Wordt 
voortaan bij naam genoemd. 
Toevoeging artikel inzake het open netwerk van Natuurpunt CVN vzw. 
Artikel 9 : verduidelijking over de werking van de deontologische commissie. 
In verschillende artikelen wordt Beleidswerking geschrapt.  De stemming voor de 
pijler blijft evenwel behouden onder de stemming van Natuurpunt vzw. 
Artikel 55 : het bepalen van het maximum aantal leden in het bestuur. 
Artikel 55bis : vertaling van de eerder genomen beslissing m.b.t. decumul van 
mandaten. 
Artikel 60 : toevoeging van een informatieplicht door een voorzitter inzake een 
beslissing die de voorzitter genomen heeft bij hoogdringendheid. 
Artikel 63bis : een centraal register bijhouden van de genomen beslissingen zodat 
dit transparanter en duidelijker wordt. 
Artikel 66bis : formaliseren van de besluitvorming, meer bepaald de schriftelijke. 
Artikel 70bis : een nieuw artikel dat specifieke verenigingen toelaat om commissies 
e.d. op te starten. 
Artikel 72 : een nieuw artikel over toegevoegde van agendapunten, meer bepaald de 
formele wijze hoe dit gebeurt. 
Titel VIII : algemene vergadering van de beleidswerking.  Dit wordt geschrapt omdat 
dit achterhaald is. 
 
Om de leesbaarheid van het intern reglement te verhogen worden bijlagen 
toegevoegd bestaande uit relevante teksten zoals meldpunt van de deontologie, 
missie en visie van Natuurpunt CVN vzw, vermelden en toevoegen van de 
engagementsverklaring waartoe nieuwe leden van Natuurpunt CVN vzw zich 
verbinden, ook voor de regionale verenigingen 
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST : over de ontwerptekst wordt nog 
gedebatteerd binnen de besturen en wordt nog afgetoetst of de overeenkomst alle 
juridische noodzakelijkheden bundelt. 
 
De vraag aan de algemene vergadering om het bestuur te machtigen om de artikelen 
van de statuten en het intern reglement te HERNUMMEREN. 
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B) Toelichting van het amendement door Stefaan De Kerpel aan de hand van een 
presentatie. 
Het amendement gaat over de beperking van het bestuursmandaat in de tijd (zie 
artikel 23 van de statuten van Natuurpunt vzw). 
Het is belangrijk dat statuten transparant zijn, duidelijk en niet anders geïnterpreteerd 
kunnen worden dan bedoeld. 
Statuten worden best niet aangepast aan situaties of omstandigheden die zich plots 
voordoen. 
 
Er wordt verwezen naar een nota die gebracht werd op de AV van 1.12.18 en naar 
concrete voorstellen tot vernieuwing op de Algemene Vergadering van 30.11.19 en 
overgangsmaatregelen tot april 2020 en door de AV genomen beslissingen. 
 
Nu legt het Bestuur een nieuw voorstel voor met 3 uitzonderingen, waarmee de 
amendementsindieners niet akkoord kunnen gaan omdat ze niet vernieuwend zijn, 
niet transparant zijn, geschreven zijn op het lijf van bepaalde bestuurders, ... 
 
C) Toelichting door Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt vzw 
 
De beperking van mandaten in tijd is nieuw in de vereniging en tegelijk gevoelig. 
Inzet voor natuur mag langdurig zijn of dit nu als vrijwillige of professionele 
medewerker is.  Dit is opportuun om als persoon verder te groeien in “natuur” en 
tevens goed voor de organisatie zelf. 
De bestuurders die nu verkozen zijn, kunnen hun mandaat uitoefenen tot het einde 
van het lopend mandaat. 
Het bestuur is in gesprek gegaan met de amendementsindieners en dit heeft ook 
plaats gevonden. 
Het gaat over 3 punten : 

- voorzitter : doel is om de kans te geven aan de man/vrouw om te groeien 
binnen Natuurpunt en zo zijn/haar 6 jaar kan doorlopen.  Dit geeft hem/haar 
ook de kans om zijn/haar project te realiseren. 

- voorzitters van de specifieke verenigingen : telt het mandaat mee voor de 
jaren dat zij als voorzitter van een specifieke vereniging zetelen in het Bestuur.  
Zij vertegenwoordigen de specifieke vereniging en hebben een speciaal 
statuut.  Indien deze periode meetelt in het totaal van 12 jaar leggen we een 
beperking op aan die specifieke vereniging om hun voorzitter te kiezen. 

- bestuurder die reeds langer dan 12 jaar zetelt in het Bestuur.  Er wordt de 
mogelijkheid geboden om zich toch herverkiesbaar te kunnen stellen. 

 

Vragenronde 

 
Dominique Verbelen : wordt het veranderingstraject niet uitgehold ? 
Christian Vanderlinden : het is niet de bedoeling dat een bestuurder levenslang blijft 
zetelen.  Het is evenwel wel een realiteit binnen Natuurpunt, lokaal, regionaal en 
gewestelijk : vrijwilligers zetten zich duurzaam, volledig en langdurig in voor 
Natuurpunt.  En die langdurigheid levert resultaat op, los van het feit dat een stuk 
know how aanwezig is en het feit dat het lang kan duren voor je het één en ander 
onder de knie hebt (bijv. lobbykracht komt er niet zomaar). 



10 

De zogenaamde macht is op bestuurlijk niveau relatief beperkt binnen Natuurpunt.  
Bestuurders beslissen enkel over het strategische element.  Het operationele valt 
onder de directie, die daar ook een aantal bevoegdheden heeft. 
Het bestuur heeft haar voorstel zo geformuleerd zodat de algemene vergadering 
haar beslissingsbevoegdheid maximaal kan benutten. 
 
Johan Vercauteren van Natuurpunt Waasland : hij stelt vast dat vele vrijwilligers in 
hun eigen afdeling vele jaren actief zijn.  Het engagement van de lokale bestuurders, 
merkt hij op, mag ook onder de aandacht gebracht worden. 
Lieven De Schamphelaere : als iemand het goed doet, is het verleidelijk om die 
persoon in die functie te behouden.  Het is tevens belangrijk om nieuwe mensen aan 
te trekken, om in functies te roteren zodat het voorkomen kan worden dat er geen 
jonge dragers zijn op het ogenblik dat iemand om één of andere reden zijn/haar 
functie neerlegt. 
 
Stefaan De Kerpel heeft het gevoel dat de termijn van 12 jaar in vraag wordt gesteld.  
Het lijkt dat je bestuurder moet zijn om iets te kunnen doen.  Dit is niet het geval, je 
hoeft geen bestuurder te zijn om van alles te doen voor Natuurpunt.  Het is wel zo dat 
je moet kunnen groeien als bestuurder. 
 
Dominique Verbelen stelt vast dat bestuurders zich inderdaad met het strategische 
luik van de vereniging moeten bezig zijn.  Uit de ontslagbrief van verschillende 
personeelsleden komt naar voor dat bestuurders zich te veel bezig houden met het 
operationele. 
 
Jos Gysels : meldt dat binnen het bestuur van Natuurpunt Studie vzw de uitzondering 
niet werd opgenomen en niet zal toepassen. 
Lieven De Schamphelaere verduidelijkt dat dit gaat over de uitzondering waarbij het 
bestuur een bestuurder kan voordragen indien de bestuurder zich zou willen 
voorstellen als kandidaat bestuurder aan de algemene vergadering. 
 
Dominique Verbelen stelt zich de vraag of enkel bestuurders bijv. kunnen lobbyen bij 
een minister.  Hij stelt dat een personeelslid dit ook zou kunnen mits terugkoppeling. 
 
Lieven De Schamphelaere merkt op dat artikel 23 van de statuten een artikel is dat 
met 2/3de meerderheid goedgekeurd moet worden.  In de stemmodule zijn de twee 
versies vermeld.  Beide goedkeuren is geen geldige stemming.  Helemaal onderaan 
dien je iets in te vullen, anders raakt je stemming niet verzonden. 
 
Stefaan De Kerpel : het is logisch dat indien een studiedienst van een minister 
contact opneemt met bijv. beleid, dit teruggekoppeld wordt naar de voorzitter, het 
bestuur. 
Artikel 65 van het intern reglement : openbaarheid van de verslagen van het bestuur.  
Hij begrijpt de logica dat enkel stemgerechtigde leden toegang mogen/kunnen 
hebben tot die verslagen.  Stefaan betreurt evenwel dat een lokale bestuurder die 
geen stemrecht heeft, deze verslagen niet kan nalezen.  Hij stelt toch voor om het 
artikel zo te laten zoals het was.  Hij pleit evenwel voor een strenger beheer/beleid 
voor de toekenning aan de personen die toegang vragen. 
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Brian Roelandt stelt zich vragen over het engagement (belangenvermenging) als 
vrijwilliger van diensthoofden, personeelsleden in lokale/regionale afdelingen en 
stemrecht daarin. 
Lieven De Schamphelaere verduidelijkt dat natuur en Natuurpunt voor het personeel 
vaak een passie is waardoor ze hiervoor professioneel én vrijwillig actief zijn.  Lieven 
wijst eveneens op het feit dat er ook voor het personeel een deontologische code is.  
Dit houdt in dat, wat het bestuurlijke betreft, zij zich eerder terughoudend opstellen. 
 
Herman Nachtergaele ondervindt een structurele zwakte in de manier waarop 
Natuurpunt werkt.  Hij stelt dat, als je bestuurder af bent, je vaak niet op de hoogte 
bent of wordt gehouden ondanks inspanningen om meer informatie te laten 
doorstromen naar de basis. 
Lieven De Schamphelaere verwijst naar de Stuurgroep die kleinere besturen (in 
aantal) aanbeveelt evenals een tijdslimiet op het mandaat van bestuurder.  Verder 
wijst Lieven op het belang van de Permanente Commissies waar veel tijd in gestopt 
wordt en waar men aan kan deelnemen indien hiervoor interesse is.  Zo is er ook een 
mobiliteit in functies. 
 
Walter Galle van Natuurpunt Boven-Schelde wijst op een verschil tussen 
personeelsleden en bestuurders.  Bestuurders krijgen een tijdslimiet voor het 
uitoefenen van hun mandaat terwijl personeel blijft tot het ontslagen wordt. 
Lieven De Schamphelaere verduidelijkt dat het personeel een loopbaan heeft waarin 
ze kunnen groeien terwijl bestuurders aansturend zijn. 
 
Politieke contacten : er is een werkverdeling afgesproken binnen de Stuurgroep 
Verandertraject.  Deze contacten worden georganiseerd tussen de staf en het 
Bestuur.  Sommige bestuursleden brengen contacten mee uit andere sectoren dan 
natuur.  Dit is zeker een meerwaarde. 
 
Digitaal vergaderen : dit hebben we geleerd tijdens de corona-crisis.  De digitale 
vergadering verving de grote verplaatsingen naar Mechelen om deel te nemen aan 
een bestuursvergadering. 
Christian Vanderlinden heeft digitaal vergaderen reeds besproken binnen zijn 
bestuur en er zullen in de toekomst niet alleen fysieke vergaderingen doorgaan maar 
ook digitale, waar mogelijk, voor het bestuur van Natuurpunt CVN vzw.  Hij merkt op 
dat digitaal vergaderen tevens de betrokkenheid van iedere bestuurder kan 
vergroten. 
 
Johan Van Den Bosch : mandaatsduur van 12 jaar.  Er wordt veel gesproken over de 
voordelen voor een mogelijke verlenging van 12 jaar voor het invullen van een 
bestuursmandaat.  Er zou ook ingekort worden zoals in de cultuursector naar bijv. 
maximum duur van 8 jaar.  Bij een snel veranderende samenleving hoort een snel 
veranderend bestuur om niet het risico te lopen dat een bepaalde generatie van 
bestuurders blijft doen wat ze ettelijke jaren voorheen ook deed.  Een ander voordeel 
van een korter bestuursmandaat leidt tot een snellere instroom van bestuurders met 
een andere achtergrond/regio/leeftijd en bijgevolg andere inzichten.  Over de 
tijdsduur werd al beslist waardoor het onnodig is deze discussie opnieuw ten gronde 
te voeren. 
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Luk Robyns : artikel 66 van het intern reglement.  Video vergaderen wordt de norm.  
Waarom is dan eenparigheid van stemmen nodig tot besluitvorming ? 
Ann Monsaert verduidelijkt dat de nieuwe wetgeving dit zo regelt.  Voor 
vergaderingen die niet fysiek doorgaan zijn er 2 systemen : 

1) vergadering via videoconferentie : geen eenparigheid van stemmen 
nodig. 

2) vergadering met schriftelijke procedure, bijv. via mail, zegt de nieuwe 
wetgeving dat alle leden van het Bestuur moeten deelnemen aan de 
besluitvorming en er dient eenparigheid van stemmen te zijn. 

 
Rik Hendrix : afstand tussen vrijwilligers en bestuurders. 
Enerzijds met voorafgaande bemerking dat het niet uit maakt of je bestuurder bent of 
niet, je kunt steeds evenveel doen voor de vereniging.  Waarom leidt dit dan tot zo 
veel discussies ? 
En anderzijds met voorafgaande bemerking dat het wel degelijk een verschil uitmaakt 
of je bestuurder bent of niet om voldoende geïnformeerd te zijn.  Rik verduidelijkt dat 
Natuurpunt Beheer vzw een systeem heeft ontwikkeld om zo veel mogelijk te delen : 
- verslagen staan online 

- secretaris kan aangesproken worden om vragen te stellen 
- wil je mee werken/denken aan één of ander onderwerp dat besproken werd op 

de bestuursvergadering of heb je een bemerking over een bepaald onderwerp 
dan kun je contact opnemen met de secretaris of de voorzitter.  Ofwel kan een 
antwoord volstaan of wel kun je uitgenodigd worden op de 
bestuursvergadering om het punt uitgebreider toe te lichten. 

- er zijn tevens een aantal open vergaderingen voorzien, m.a.w. we zetten de 
deur open voor vrijwilligers die meer betrokken wensen te zijn, zonder X-
aantal keer per maand aanwezig te moeten zijn als bestuurder op een 
bestuursvergadering. 

- er kunnen commissies opgericht worden om bepaalde topics te behandelen 
waaraan kan deelgenomen worden als vrijwilliger zonder zich te moeten 
engageren om alle agendapunten van een bestuursvergadering te moeten 
volgen. 

 
Lieven De Schamphelaere sluit het plenaire gedeelte af van de algemene 
vergadering.  Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en de interactie van de 
algemene vergadering.  Hij hoopt om zo snel mogelijk Natuurpunt’s maatschappelijke 
rol te kunnen vervullen met bestuurders en vrijwilligers en dat er vertrouwen leeft 
tussen bestuurders en vrijwilligers. 
 
Daarna volgt de instructievideo over het stemmen.  Daarna worden de break out 
rooms opengesteld voor de specifieke verenigingen. 
 
Resultaat van de stemming 
 

Bij de stemming is een onthouding niet geldig als tegenstem.  Dat wil zeggen dat 

deze stem niet meetelt voor het stemresultaat.  Zo wordt het achterliggende idee 

voor een onthouding, nl. geen impact willen uitoefenen op het stemresultaat, ten 

volle gerespecteerd. 
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Natuurpunt vzw 

Algemeen 

1. Goedkeuring verslag AV 18 juni 2020 

 Ja :    177    ( 97.79% )    Nee     4    ( 2.21% )    Onthouding     12 

 

2. Goedkeuring verslag BAV 18 november 2020 

 Ja :    176    ( 98.32% )    Nee     3    ( 1.68% )    Onthouding     14 

 

3. Goedkeuring werkingsprogramma 2021 

 Ja :    185    ( 99.46% )    Nee     1    ( 0.54% )    Onthouding     7 

 

4. Goedkeuring begroting 2021 

 Ja :    177    ( 96.20% )    Nee     7    ( 3.80% )    Onthouding     9 

  

Wijziging Statuten Natuurpunt vzw 

5. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 

wet 

 Ja :    189    ( 99.47% )    Nee     1    ( 0.53% )    Onthouding     3 

 

6. Globale stemming over artikelen die al beslist zijn - aanpassing naam Natuur- en 

Landschapszorg 

Ja :    188    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     5 

 

7. Globale stemming over tekstuele verbeteringen en schrapping achterhaalde passages 

Ja :    185    ( 99.46% )    Nee     1    ( 0.54% )    Onthouding     7 

 

8. Wijziging art.4: doel en voorwerp aangepast aan nieuwe wet  

 Ja :    190    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     3 

 

9. Wijziging art.22: terminologie + toevoeging directielid 

 Ja :    186    ( 98.94% )    Nee     2    ( 1.06% )    Onthouding     5 

 

10a. Wijziging art.23: maximumduur mandaten - voorstel bestuur 

 Ja :    65    ( 38.24% )    Nee     105    ( 61.76% )    Onthouding     23 

 

10b. Wijziging art.23: maximumduur mandaten - amendement ingediend door 10 

stemgerechtigde leden 

 Ja :    87    ( 52.73% )    Nee     78    ( 47.27% )    Onthouding     28 

 

11. Invoering art.23bis: uitsluiting van coöptatie 
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 Ja :    162    ( 93.10% )    Nee     12    ( 6.90% )    Onthouding     19 

 

12. Wijziging art.27: invoering alternatieve vormen van besluitvorming voor bestuur 

Ja :    173    ( 95.58% )    Nee     8    ( 4.42% )    Onthouding     12 

 

13. Wijziging art.42: invoering alternatieve vorm van besluitvorming voor AV 

 Ja :    174    ( 96.67% )    Nee     6    ( 3.33% )    Onthouding     13 

 

Duiding bij de stemresultaten van de AV van 5 december 2020 voor Natuurpunt 
vzw 
 
De deelnemers aan de AV ontvingen na afloop de resultaten van de stemming.  De 
begroting en het werkingsprogramma voor 2021 werden met grote meerderheid 
goedgekeurd, net als de wijzigingen van het intern reglement.   
Wat de statutenwijziging betreft, werden de meeste artikelen goedgekeurd,  maar 
niet allemaal.  Dit geeft volgende beeld. 
 
Natuurpunt vzw: 
Er lagen twee opties voor ter aanpassing van artikel 23 inzake de maximumtermijn 
van de bestuursmandaten.  Geen van beide opties haalde een twee derden 
meerderheid.  Dit betekent dat het huidige artikel behouden blijft en er dus tot op 
heden geen maximumtermijn van de mandaten geldt. 
 

Wijziging intern reglement  

14. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 

wet of tekstuele verbeteringen inhouden 

Ja :    185    ( 98.93% )    Nee     2    ( 1.07% )    Onthouding     6 

 

15. Wijziging art.9: aanpassing Deontologische Commissie 

Ja :    176    ( 95.14% )    Nee     9    ( 4.86% )    Onthouding     8 

 

16. Invoering Titel IVbis (art. 53bis tot 53quater): nieuw deel Open Netwerk Natuurpunt CVN 

 Ja :    182    ( 97.33% )    Nee     5    ( 2.67% )    Onthouding     6 

17. Wijziging art.55: maximumaantal bestuurders en minimumaanwezigheid 

 Ja :    175    ( 95.11% )    Nee     9    ( 4.89% )    Onthouding     9 

18. Invoering art.55bis: decumul van bestuursmandaten 

 Ja :    167    ( 90.76% )    Nee     17    ( 9.24% )    Onthouding     9 

19. Wijziging art.60: informatieplicht van de voorzitter in geval van hoogdringende beslissingen 

 Ja :    185    ( 97.88% )    Nee     4    ( 2.12% )    Onthouding     4 
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20. Invoering art.63bis: nieuw artikel over centraal register met bestuurlijke beslissingen 

Ja :    182    ( 98.38% )    Nee     3    ( 1.62% )    Onthouding     8 

21. Invoering art.66bis: nieuw artikel over eenparige schriftelijke besluitvorming 

 Ja :    177    ( 97.79% )    Nee     4    ( 2.21% )    Onthouding     12 

22. Wijziging art.68: verduidelijking over deontologische commissie 

 Ja :    177    ( 96.72% )    Nee     6    ( 3.28% )    Onthouding     10 

23. Invoering art.70bis: nieuw artikel over commissies en comités ingesteld door specifieke 

besturen 

 Ja :    174    ( 96.13% )    Nee     7    ( 3.87% )    Onthouding     12 

24. Wijziging art.72: nieuw artikel over toegevoegde agendapunten 

 Ja :    178    ( 97.27% )    Nee     5    ( 2.73% )    Onthouding     10 

25. Goedkeuring Bijlage 3: Nieuw protocol over de handhaving van de deontologische code en 

Meldpunt Deontologie 

 Ja :    179    ( 96.24% )    Nee     7    ( 3.76% )    Onthouding     7 

Mandaat coördinatie (hernummering)  

26. Stemming over het verlenen van het mandaat voor de coördinatie (hernummering) van de 

teksten 

 Ja :    187    ( 98.94% )    Nee     2    ( 1.06% )    Onthouding     4 
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Verslag AV Natuurpunt Beheer 5 december 2020  vanaf 16u05  

 
115 deelnemers  
 
Voorzitter Rik Hendrix opent de vergadering om 16u05 en licht via presentatie toe. 
 
voorzitterswissel : Rik Hendrix  stelt zich zelf als kersverse nieuwe voorzitter 
Natuurpunt Beheer vzw voor en zet Hugo Abts letterlijk in de bloemetjes.  Hij bedankt 
Hugo uitdrukkelijk om Natuurpunt Beheer vzw gebracht te hebben waar we nu staan. 
Grote schoenen om te vullen. 
 
1.statuten : 
Rik licht de statutenwijzigingen heel kort toe. 
Verankering Natuurpunt vzw via de voorzitter van Natuurpunt Beheer vzw.  
Verankering Natuurpunt in Natuurpunt Beheer via gemandateerd bestuurder en via 
directielid met agenderings- en interventierecht. 
In Natuurpunt Beheer vzw kan je enkel stemmen bij art 20. voor of tegen omdat er 
geen toegevoegd agendapunt is ingediend. (dat was er bij Natuurpunt vzw wel). 

 Ben je vóór een beperking van de mandaatsduur: stem ‘ja’ 
Ben je tegen beperking van de mandaatsduur: stem ‘neen’ 
Een goed bestuur is een goede mix van leeftijden en ervaring. Rik licht pro’s en 
contra’s toe aan de hand van voorbeelden.  

 Extra aankoopbudget aangekondigd door minister Demir: dit is het resultaat 
van teamwerk. De bijdrage van zeer ervaren bestuurders met kennis van 
overheidsfinanciën en een groot netwerk was cruciaal. 

 GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid): ook hier een belangrijke bijdrage 
van ervaren bestuurders in de campagne richting de Vlaamse 
Europarlementsleden. 

 Blue Deal: wetenschappelijke toetsing in vroeg stadium door ervaren 
bestuurders 

 
Momenteel telt het Bestuur van Natuurpunt Beheer vzw een goede leeftijdsmix, ook 
goede mix van aantal jaren ervaring.  Dat is nodig om de opgebouwde ervaring tijdig 
door te kunnen geven. 
Genderbalans is evenwel een uitdaging, zoals in vele afdelingen.  Het bestuur van 
Natuurpunt Beheer vzw weerspiegelt de situatie in de afdelingen.  
 
De voorzitter gelooft meer in inclusie dan in exclusie en stoffeert dit via voorbeelden 
uit zijn eigen werking. 
 
De voorzitter vraagt iedereen om zijn/haar stem goed te overwegen en te stemmen 
naar eigen inzicht. Hij roept iedereen op om zich bij de stemming neer te leggen, 
zodat Natuurpunt Beheer vzw in de nabije toekomst de aandacht kan richten op de 
belangrijke uitdagingen die zich voordoen i.v.m. de biodiversiteit. 
 
Voorstel om bij Natuurpunt Beheer vzw het aantal bestuurders op 21 te brengen 
i.p.v. 18 zodat er met gemiddeld 18 aanwezigen vergaderd wordt.  Bij een iets groter 
aantal ziet het Bestuur meer mogelijkheden om vertegenwoordiging en betere 
instroom te garanderen.  Dit is te evalueren en kan zo nodig aangepast worden. 
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Vragenronde statuten: 
 
Johan Van den Bosch : stellen we de eerder genomen beslissing van AV dan niet ter 
discussie ? 
Voorzitter : Neen, de AV van Natuurpunt Beheer vzw heeft zich nooit over een 
beperking van de mandaatsduur uitgesproken.  Het voorstel voor art. 20 wordt door 
het bestuur aan de huidige AV voorgelegd met het oogpunt op uniformiteit in de 
Natuurpuntunie.  Het voorstel legt de volle bevoegdheid bij de toekomstige AV ‘s. 
 
Jens Verwaerde: als aantal bepaald wordt op 21 leden  heb je dan geen probleem 
met halen van quorum 
Voorzitter: verduidelijking; we komen van 28 en zakken tot 21 (evalueerbaar) . we 
stellen vast dat er steeds een zeer hoge opkomst is. En verwachten hier geen 
probleem. Kan mee in evaluatie genomen worden  
 
Johan Van den Bosch: is er onderzocht waarom het zo moeizaam gaat om nieuwe 
bestuurders aan te trekken ? 
Voorzitter: Ook in vele afdelingen speelt dit. Bij Natuurpunt Beheer vzw wordt er 
jaarlijks actief gezocht naar nieuwe gezichten. In 2020 kregen we een 4-tal nieuwe 
bestuurders, wat niet zo slecht is op een bestuur van 20 personen. 
Noah: nog geen analyse gevoerd, maar dat komt; voorlopig enkel wat moeilijker om 
nieuwe bestuurders uit West-Vlaanderen en Limburg aan te trekken. 
 
2.Prioriteten 
Noah licht in 5 minuten de prioriteiten toe aan de hand van een presentatie. 
De presentatie wordt bezorgd aan de deelnemers. 
A. Groei 

1. Groei    natuurgebieden en bosprojecten met expliciete steun van de minister  
2. performante beheerplanning 
3. inrichting –projecten    met focus op open habitat; green deel en blue deal  
4. parken  ook waar we geen trekker zijn 
5. natuur en landschapsbeheer   onroerend erfgoed 
 

B. vrijwilligers  en professionelen 
1. VWers basis. (koeienbrigade, nr ambassadeurs….) nieuwe   
beheerteamcoach   . verdere uitrol NPB 2.0 

        2. kwaliteit   met NLZ als motor EFQM labelling -  efficiëntieopvolging  
        3. BCa   waar vrijwilligers en professionelen elkaar versterken 
        4. handhaving    bijzondere wachters    nr ambassadeurs 
 
C. Denken ad toekomst 
 

1. inzetten op jeugd; speelbossen, leefpaden, Educatief Natuurbeheer verder 
uitrollen. 

2. Natuurpunt en klimaat en ecosysteemdiensten . klimaatbuffer en stedelijke 
wetlands lanceren 

3. samenwerken 
4. internationale samenwerking : ondersteuning Armeense jongeren 

natuurorganisatie. rol in BirdLife versterken nu Groot-Brittannië uit de 
Europese Unie stapt. 
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Aankopen : financiën 
 
Voorzitter geeft uitleg bij aankopen en verontschuldigt zich naar de aankopers voor 
het geduld dat ze te dikwijls moesten hebben.  Betalingen en aktes moesten immers 
soms lang uitgesteld worden. 
Aankopen worden beperkt door 3 financiële parameters: 

1. De restfinanciering is het deel dat niet gesubsidieerd wordt.  Daarvoor zijn de 
afdelingen verantwoordelijk. 

2. Het subsidiebudget. 
3. De voorfinanciering.  Elke aankoop moet betaald worden vooraleer subsidies 

aangevraagd kunnen worden.  De uitbetaling van de subsidies duurt meerdere 
maanden. 

 
In 2020 was de voorfinanciering de bottleneck. Het was dus een probleem van 
liquiditeit (en niet van solvabiliteit). Door een langetermijnlening van 15 miljoen af te 
sluiten hebben we hier nu een oplossing voor gerealiseerd en zullen uitgestelde 
aktes weggewerkt worden. De intresten zijn  momenteel lager dan stijging vd 
grondprijs, dus de lening is een goede zaak. 
Het subsidiebudget was een tweede aandachtspunt. We liepen vooruit op het 
budget. Het goede nieuws is dat de 10 miljoen die de minister vandaag toezegde 
meteen kunnen verzilverd worden door aankopen die we al gerealiseerd hebben 
door vooruit te lopen op het budget. Door het oplossen van punt 2 en 3, ligt de focus 
nu terug op de restfinanciering. Het is nu meer dan ooit van groot belang dat de 
afdelingen aandacht blijven schenken aan fondsenwerving. De voorzitter doet een 
warme oproep aan de afdelingen om fondsen die bestemd zijn voor grondaankopen 
ook effectief op de projectenrekening te storten. Dat versterkt de kaspositie van NP. 
De voorzitter verduidelijkt dat de positieve saldi op de projectrekeningen van de 
afdelingen zonder discussie 100% voor de betrokken reservaten bestemd blijven, 
zelfs als duurt het een hele tijd voor een aankoop gerealiseerd kan worden.  
 
Vragenronde : 
 
Stijn Vincen : is het restfinanciering probleem dan nu opgelost? 
Voorzitter: idd met nieuwe lening. We blijven echter vragen aan afdelingen om zoveel 
mogelijk centen op reservatenfonds te zetten.  
Noah: eind 2019 (momentopname ) was er een 400 000 euro tekort  
 
Nico    : roept op voor meer communicatie over open habitats nu wordt er extra (te) 
veel over bossen gecommuniceerd. 
Noah : daar gaan we idd meer op inzetten. 
 
Lucien Verschooren: oproep om ook kansen te geven voor zwarte populier bij de 
realisatie van onze nieuwe bossen  
Noah; doen we maar noemen hem dan eerder abeel.  Geen probleem met 
trilpopulieren. 
Lucien : er zijn wel Vlaamse kwekers die goed genetisch materiaal hebben (bij Inbo 
gehaald). 
Noah: We voeren de technische discussie binnen het bossenforum. 
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Lucien: zijn er contacten over bebossing met bos+ en bosgroepen ? 
Voorzitter: in het kader van Natuurpunt gaat voor 1000 zijn er afspraken gemaakt. 
 
Jens Verwaerde : kunnen gronden in dure regio’s een bijzondere behandeling 
krijgen? 
Wim Slabbaert: er is een prijsvork binnen aankoopcomité afgesproken voor wat 
betreft de kleinere dossiers (totaalprijs zowel als prijs per m²) die de cel patrimonium 
zelf kan beslissen zonder dat ze naar het AC komen. Die al rekening houdt met de 
prijzen in regio’s. Er is bovendien een evaluatie bezig in het aankoopcomité van deze 
prijsvork. 
Noah; er is op geanticipeerd , maar de laatste tijd gaan de prijzen nog verder de 
hoogte in omdat investeringsfondsen nu in gronden beginnen beleggen.  
Voorzitter: als we aan hogere prijzen gaan kopen komt de restfinanciering mogelijk 
weer terug in het gedrang. 
 
De voorzitter sluit af om 17u13. 
 

Natuurpunt Beheer vzw 

Algemeen 

1. Goedkeuring verslag AV 18 juni 2020 

 Ja :    35    ( 94.59% )    Nee     2    ( 5.41% )    Onthouding     1 

 

2. Goedkeuring verslag BAV 18 november 2020 

 Ja :    35    ( 97.22% )    Nee     1    ( 2.78% )    Onthouding     2 
3. Goedkeuring werkingsprogramma 2021 
 Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 
 
4. Goedkeuring begroting 2021 
  Ja :    34    ( 97.14% )    Nee     1    ( 2.86% )    Onthouding     3 
                                             
 

Duiding bij de stemresultaten van de AV van 5 december 2020 voor Natuurpunt 
Beheer vzw 
 
De deelnemers aan de AV ontvingen na afloop de resultaten van de stemming.  De 
begroting en het werkingsprogramma voor 2021 werden met grote meerderheid 
goedgekeurd, net als de wijzigingen van het intern reglement.   
Wat de statutenwijziging betreft, werden de meeste artikelen goedgekeurd,  maar 
niet allemaal.  Dit geeft volgende beeld. 

 
Natuurpunt Beheer vzw: 
- Artikel 20 inzake de maximumduur van de bestuursmandaten haalde geen twee 
derden meerderheid.  Dit betekent dat het huidige artikel behouden blijft en er dus tot 
op heden geen maximumtermijn van de mandaten geldt.  
- Een aantal artikelen haalden geen eenparigheid en zijn dus ook niet goedgekeurd, 
nl. 
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- Art. 15 (aanpassing terminologie + schrapping van de oprichters)  
- Art. 19 (de vaste vertegenwoordiging van Natuurpunt vzw in het bestuur door 

een gemandateerde bestuurder + toevoeging van directielid in bestuur) 
- Art. 28 (enkel aanpassing terminologie) 
- Art. 41 (enkel aanpassing aan nieuwe wet) 
- Art. 48 (enkel aanpassing aan nieuwe wet) 

 

Wijziging Statuten Natuurpunt Beheer vzw 

5. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 

wet 

 Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

6. Globale stemming over artikelen die al beslist zijn 

 Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

7. Globale stemming over tekstuele verbeteringen en schrapping achterhaalde passages 

 Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

8. Wijziging art.4: doel en voorwerp aangepast aan nieuwe wet 

 Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

9. Wijziging art.13: terminologie 

 Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

10. Wijziging art.15: leden - schrapping oprichters uit statuten – deze worden afzonderlijk 

gepubliceerd 

Ja :    35    ( 94.59% )    Nee     2    ( 5.41% )    Onthouding     1 

 

11. Wijziging art.19: terminologie + vaste vertegenwoordiging + toevoeging directielid 

Ja :    36    ( 97.30% )    Nee     1    ( 2.70% )    Onthouding     1 

 

12. Wijziging art.20: maximumduur mandaten 

 Ja :    16    ( 48.48% )    Nee     17    ( 51.52% )    Onthouding     5 

 

13. Invoering art.20bis: uitsluiting van coöptatie 

 Ja :    27    ( 79.41% )    Nee     7    ( 20.59% )    Onthouding     4 

 

14. Wijziging art.24: invoering alternatieve vormen van besluitvorming voor bestuur 

 Ja :    33    ( 91.67% )    Nee     3    ( 8.33% )    Onthouding     2 

 

15. Wijziging art.28: terminologie 

 Ja :    36    ( 97.30% )    Nee     1    ( 2.70% )    Onthouding     1 
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16. Wijziging art.38: invoering alternatieve vorm van besluitvorming voor AV 

Ja :    33    ( 91.67% )    Nee     3    ( 8.33% )    Onthouding     2 

 

17. Wijziging art.41: statutenwijziging 

Ja :    35    ( 94.59% )    Nee     2    ( 5.41% )    Onthouding     1 

 

18. Wijziging art.48: intern reglement 

 Ja :    36    ( 97.30% )    Nee     1    ( 2.70% )    Onthouding     1 

  

Wijziging intern reglement  

19. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 

wet of tekstuele verbeteringen inhouden 

Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

20. Wijziging art.9: aanpassing Deontologische Commissie 

 Ja :    37    ( 97.37% )    Nee     1    ( 2.63% )    Onthouding     0 

 

21. Invoering Titel IVbis (art. 53bis tot 53quater): nieuw deel Open Netwerk Natuurpunt CVN 

 Ja :    38    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

22. Wijziging art.55: maximumaantal bestuurders en minimumaanwezigheid 

 Ja :    33    ( 91.67% )    Nee     3    ( 8.33% )    Onthouding     2 

 

23. Invoering art.55bis: decumul van bestuursmandaten 

 Ja :    28    ( 80.00% )    Nee     7    ( 20.00% )    Onthouding     3 

  

24. Wijziging art.60: informatieplicht van de voorzitter in geval van hoogdringende beslissingen 

Ja :    35    ( 94.59% )    Nee     2    ( 5.41% )    Onthouding     1 

 

25.  Invoering art.63bis: nieuw artikel over centraal register met bestuurlijke beslissingen 

 Ja :    36    ( 97.30% )    Nee     1    ( 2.70% )    Onthouding     1 

 

26. Invoering art.66bis: nieuw artikel over eenparige schriftelijke besluitvorming 

Ja :    35    ( 94.59% )    Nee     2    ( 5.41% )    Onthouding     1 

 

27. Wijziging art.68: verduidelijking over deontologische commissie 

  Ja :    35    ( 97.22% )    Nee     1    ( 2.78% )    Onthouding     2 

 

28. Invoering art.70bis: nieuw artikel over commissies en comités ingesteld door specifieke 

besturen 

  Ja :    36    ( 97.30% )    Nee     1    ( 2.70% )    Onthouding     1 
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29. Wijziging art.72: nieuw artikel over toegevoegde agendapunten 

 Ja :    36    ( 97.30% )    Nee     1    ( 2.70% )    Onthouding     1 

 

30. Goedkeuring Bijlage 3: Nieuw protocol over de handhaving van de deontologische code en 

Meldpunt Deontologie 

 Ja :    35    ( 94.59% )    Nee     2    ( 5.41% )    Onthouding     1 

  

Mandaat coördinatie (hernummering)  

31. Stemming over het verlenen van het mandaat voor de coördinatie (hernummering) van de 

teksten  

Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

 

Natuur en Landschapszorg vzw 

Algemeen 

1. Goedkeuring verslag AV 18 juni 2020 

Ja :    23    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

 

2. Goedkeuring verslag BAV 18 november 2020 

 Ja :    23    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

 

3. Goedkeuring werkingsprogramma 2021 

 Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

4. Goedkeuring begroting 2021 

Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

 

Wijziging Statuten Natuur en Landschapszorg vzw 

5. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 

wet 

 Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

6. Globale stemming over artikelen die al beslist zijn  

Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 
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7. Globale stemming over tekstuele verbeteringen en schrapping achterhaalde passages 

Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

8. Wijziging art.1: naam  

Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

9. Wijziging art.4: doel en voorwerp aangepast aan nieuwe wet en realiteit op terrein 

Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

10. Wijziging art.9: terminologie + vaste vertegenwoordiging + toevoeging directielid  

 Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

11. Wijziging art.10: maximumduur mandaten 

 Ja :    12    ( 57.14% )    Nee     9    ( 42.86% )    Onthouding     3 

 

12. Invoering art.10bis: uitsluiting van coöptatie 

 Ja :    17    ( 77.27% )    Nee     5    ( 22.73% )    Onthouding     2 

 

13. Wijziging art.12: toevoeging in belang van conformiteit met statuten van de unie + invoering 

alternatieve vormen van besluitvorming voor bestuur 

 Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

 

14. Wijziging art.12: toevoeging in belang van conformiteit met statuten van de unie + invoering 

alternatieve vormen van besluitvorming voor bestuur 

 Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 
 

Duiding bij de stemresultaten van de AV van 5 december 2020 voor Natuur- en 
Landschapszorg vzw 
 
De deelnemers aan de AV ontvingen na afloop de resultaten van de stemming.  De 
begroting en het werkingsprogramma voor 2021 werden met grote meerderheid 
goedgekeurd, net als de wijzigingen van het intern reglement.   
Wat de statutenwijziging betreft, werden de meeste artikelen goedgekeurd,  maar 
niet allemaal.  Dit geeft volgende beeld. 

 
Natuur- en Landschapszorg vzw 
Art. 10 over de maximumduur van de bestuursmandaten haalde geen twee derden 
meerderheid en werd dus niet goedgekeurd. 

 

Wijziging intern reglement  

 

15. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 
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wet of tekstuele verbeteringen inhouden 

 Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

16. Wijziging art.9: aanpassing Deontologische Commissie 

 Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

17. Invoering Titel IVbis (art. 53bis tot 53quater): nieuw deel Open Netwerk Natuurpunt CVN 

 Ja :    23    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

18. Wijziging art.55: maximumaantal bestuurders en minimumaanwezigheid 

 Ja :    19    ( 79.17% )    Nee     5    ( 20.83% )    Onthouding     0 

 

19. Invoering art.55bis: decumul van bestuursmandaten 

 Ja :    20    ( 83.33% )    Nee     4    ( 16.67% )    Onthouding     0 

 

20. Wijziging art.60: informatieplicht van de voorzitter in geval van hoogdringende beslissingen 

 Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

 

21. Invoering art.63bis: nieuw artikel over centraal register met bestuurlijke beslissingen 

 Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

 

22. Invoering art.66bis: nieuw artikel over eenparige schriftelijke besluitvorming 

Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

 

23. Wijziging art.68: verduidelijking over deontologische commissie 

 Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

 

24. Invoering art.70bis: nieuw artikel over commissies en comités ingesteld door specifieke 

besturen 

 Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

25. Wijziging art.72: nieuw artikel over toegevoegde agendapunten 

  Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

26. Goedkeuring Bijlage 3: Nieuw protocol over de handhaving van de deontologische code en 

Meldpunt Deontologie 

Ja :    23    ( 95.83% )    Nee     1    ( 4.17% )    Onthouding     0 

Mandaat coördinatie (hernummering) 

27. Stemming over het verlenen van het mandaat voor de coördinatie (hernummering) van de 

teksten  

Ja :    24    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 
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Landschapsbeheer Vlaamse Ardennen vzw 

Algemeen 

1. Goedkeuring verslag AV 18 juni 2020 

 Ja :    21    ( 95.45% )    Nee     1    ( 4.55% )    Onthouding     0 

 

2. Goedkeuring werkingsprogramma 2021 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

3. Goedkeuring begroting 2021 

Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

  

Wijziging intern reglement  

4. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 

wet of tekstuele verbeteringen inhouden 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

5. Wijziging art.9: aanpassing Deontologische Commissie 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

6. Invoering Titel IVbis (art. 53bis tot 53quater): nieuw deel Open Netwerk Natuurpunt 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

7. Wijziging art.55: maximumaantal bestuurders en minimumaanwezigheid 

 Ja :    17    ( 77.27% )    Nee     5    ( 22.73% )    Onthouding     0 

 

8. Invoering art.55bis: decumul van bestuursmandaten 

 Ja :    18    ( 81.82% )    Nee     4    ( 18.18% )    Onthouding     0 

 

9. Wijziging art.60: informatieplicht van de voorzitter in geval van hoogdringende beslissingen 

Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

10. Invoering art.63bis: nieuw artikel over centraal register met bestuurlijke 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

11. Invoering art.66bis: nieuw artikel over eenparige schriftelijke besluitvorming 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 
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12. Wijziging art.68: verduidelijking over deontologische commissie 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

13. Invoering art.70bis: nieuw artikel over commissies en comités ingesteld door specifieke 

besturen 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

14. Wijziging art.72: nieuw artikel over toegevoegde agendapunten 

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 

15. Goedkeuring Bijlage 3: Nieuw protocol over de handhaving van de deontologische code en 

Meldpunt Deontologie 

 Ja :    21    ( 95.45% )    Nee     1    ( 4.55% )    Onthouding     0 

Mandaat coördinatie (hernummering) 

16. Stemming over het verlenen van het mandaat voor de coördinatie (hernummering) van de 

teksten  

 Ja :    22    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 
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Ontwerp-deelverslag specifieke Algemene Vergadering Natuurpunt Studie vzw 

5 december 2020, Digitaal 

 
Voorafgegaan door het plenaire deel van de geïntegreerde Algemene Vergadering 
van Natuurpunt vzw, Natuurpunt Beheer vzw, Natuurpunt CVN vzw, Natuurpunt 
Studie vzw, Natuur- en Landschapszorg vzw, LAVA vzw. 
 
XX leden van Natuurpunt Studie vzw verzamelen zich in de break-out sessie waar de 
Algemene Vergadering digitaal plaatsvindt.  
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Samuel De Rycke, voorzitter. 
Bijgestaan door Marc Herremans, directeur. 
 
De deelnemers worden verwelkomd en bedankt voor hun deelname. De voorzitter 
stelt zichzelf voor en licht toe dat hij binnen het Bestuur de fakkel heeft doorgekregen 
van Koen Van Keer; die bedankt wordt voor 6 jaar voorzitterschap.  
 
Enkele van de punten die voorliggen ter stemming hebben betrekking op het intern 
reglement en de statuten van de vereniging. Waaronder enkele met betrekking op de 
werking van het bestuur. Het bestuur deelt mee actief op zoek te zijn naar nieuwe 
kandidaat bestuurders, uit de diverse thematische werkgroepen. 
 
Er wordt verdere duiding gegeven bij de te stemmen punten en alle gestelde vragen 
hierover worden beantwoord. Na het digitaal stemmen luiden de resultaten als volgt: 
 

Natuurpunt Studie 

Algemeen 

1. Goedkeuring verslag AV 18 juni 2020 

Ja :    34    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding      

2. Goedkeuring verslag BAV 18 november 2020 

Ja :    33    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     2 

 

3. Goedkeuring werkingsprogramma 2021 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

4. Goedkeuring begroting 2021 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 
 

Wijziging Statuten Natuurpunt Studie vzw 

5. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe wet 

Ja :    34    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

6. Globale stemming over artikelen die al beslist zijn 

Ja :    34    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 



28 

7. Globale stemming over tekstuele verbeteringen en schrapping achterhaalde passages 

Ja :    33    ( 100.00% )    Nee     1    ( 2.94% )    Onthouding     1 

8. Wijziging art.4: doel en voorwerp aangepast aan nieuwe wet 

 Ja :    34    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

9. Wijziging art.11: terminologie 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

10. Wijziging art.13: terminologie - schrapping oprichters uit statuten – deze worden afzonderlijk 

gepubliceerd 

Ja :    34    ( 97.14% )    Nee     1    ( 2.86% )    Onthouding     0 

11. Wijziging art.17: terminologie + vaste vertegenwoordiging + toevoeging directielid 

Ja :    32    ( 94.12% )    Nee     2    ( 5.88% )    Onthouding     1 

12. Wijziging art.18: maximumduur mandaten 

Ja :    26    ( 86.67% )    Nee     4    ( 13.33% )    Onthouding     5 

13. Invoering art.18bis: uitsluiting van coöptatie 

Ja :    31    ( 96.88% )    Nee     1    ( 3.13% )    Onthouding     3 

14. Wijziging art.22: invoering alternatieve vormen van besluitvorming voor bestuur 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

15. Wijziging art.25: terminologie 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

16. Wijziging art.35: invoering alternatieve vorm van besluitvorming voor AV 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

17. Wijziging art.38: statutenwijziging 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

18. Wijziging art.45: intern reglement 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

 
Duiding bij de stemresultaten van de AV van 5 december 2020 voor Natuurpunt 
Studie vzw 
 
De deelnemers aan de AV ontvingen na afloop de resultaten van de stemming.  De 
begroting en het werkingsprogramma voor 2021 werden met grote meerderheid 
goedgekeurd, net als de wijzigingen van het intern reglement.   
Wat de statutenwijziging betreft, werden de meeste artikelen goedgekeurd,  maar 
niet allemaal.  Dit geeft volgende beeld. 
 
Natuurpunt Studie vzw: 
- Art. 18 over de maximumduur van de mandaten werd goedgekeurd.   
- Art. 13 (schrapping van de oprichters) en artikel 17 (de vaste vertegenwoordiging 
en toevoeging van directielid) haalden geen eenparigheid en zijn dus niet 
goedgekeurd. 
 

Wijziging intern reglement  
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19. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe wet of 

tekstuele verbeteringen inhouden 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

20. Wijziging art.9: aanpassing Deontologische Commissie 

 Ja :    34    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

21.  Invoering Titel IVbis (art. 53bis tot 53quater): nieuw deel Open Netwerk Natuurpunt CVN 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

22. Wijziging art.55: maximumaantal bestuurders en minimumaanwezigheid 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

23. Invoering art.55bis: decumul van bestuursmandaten 

Ja :    32    ( 96.97% )    Nee     1    ( 3.03% )    Onthouding     2 

24. Wijziging art.60: informatieplicht van de voorzitter in geval van hoogdringende beslissingen 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

25. Invoering art.63bis: nieuw artikel over centraal register met bestuurlijke beslissingen 

Ja :    34    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

26. Invoering art.66bis: nieuw artikel over eenparige schriftelijke besluitvorming 

Ja :    34    ( 97.14% )    Nee     1    ( 2.86% )    Onthouding     0 

27. Wijziging art.68: verduidelijking over deontologische commissie 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

28. Invoering art.70bis: nieuw artikel over commissies en comités ingesteld door specifieke besturen 

Ja :    34    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

29. Wijziging art.72: nieuw artikel over toegevoegde agendapunten 

Ja :    33    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     2 

30. Goedkeuring Bijlage 3: Nieuw protocol over de handhaving van de deontologische code en Meldpunt 

Deontologie 

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 

Mandaat coördinatie (hernummering) 

31. Stemming over het verlenen van het mandaat voor de coördinatie (hernummering) van de teksten  

Ja :    35    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     0 
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Ontwerpverslag Natuurpunt CVN 

Onderwerp  AV Natuurpunt CVN vzw Vergaderdatum 5/12/2020 

Vergaderplaats  Online     Verslaggever Johan Vercauteren 

Aanwezig Zie aanwezigheidslijst 

Verontschuldigd  

Agenda 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Oproep uitbreiding bestuur 
3. Wijzigingen in de statuten en het intern reglement 
4. Toelichting bij de begroting 
5. Naamsverandering? 
6. Nieuwe deelnemersprijzen 
7. Varia 

 
Verslag 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Er moesten nog twee verslagen worden goedgekeurd.  Door de onverwachte corona-
crisis werd onze AV van 28 maart afgelast en was er op de vorige digitale AV van 
Natuurpunt vzw geen gelegenheid om het verslag van 30 november 2019 van onze 
eigen vzw te bespreken. 
 
Volgende verslagen werden ter goedkeuring voorgelegd: 

● Verslag AV 30/11/2019 
● Verslag (notulen) AV 18/06/2020 

 
Besluit: Er zijn geen opmerkingen, beide verslagen worden goedgekeurd. 
 
Resultaat stemming 
1. Goedkeuring verslag AV 18 juni 2020 
 Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
2. Goedkeuring verslag BAV 18 november 2020 
 Ja :    36    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     2 
 
2. Zoektocht naar nieuwe bestuurders 
 

De huidige bestuurders deden een warme maar dringende oproep om nieuwe 
bestuurders te werven.  Om volgens het intern reglement geldig samen te komen 
moeten we met 9 bestuurders zijn, we leunen nu sterk tegen dat minimum aan. 

 Kandidaat bestuurders kunnen zich wenden tot de huidige bestuurders om 
meer informatie te bekomen. 

 Zij worden begeleid en krijgen de gelegenheid om al een tijdje mee te lopen in 
het bestuur (zonder stemrecht) tot de AV van april waar hun kandidatuur wordt 
voorgedragen. 
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 Kandidaturen moeten binnen zijn tegen 31 januari 2021 zodat ze kunnen 
voorgedragen worden op de AV van april 2021. 

 
3. Wijzigingen in de statuten en het intern reglement 
 
Deze AV werd voorafgegaan door de AV van Natuurpunt vzw waarin alle wijzigingen 
in de statuten en het intern reglement werden besproken.  Alle stemgerechtigde 
leden kregen ook ruimschoots gelegenheid om de volledige documenten in te zien 
om aldus bemerkingen te formuleren.   
 
Voor het verslag van deze bespreking en eventuele opmerkingen, bijkomende 
agendapunten hieromtrent,… verwijzen we graag door naar het verslag van de AV 
van Natuurpunt vzw.  
 
Onze leden kregen eveneens de gelegenheid om vragen en bedenkingen te 
formuleren:   

 Aangaande de uitzondering voor bijzondere verlenging van een 
bestuursmandaat kwamen er opmerkingen dat het verlies van expertise en 
netwerk geen valabel argument is, want dat ex-bestuurders hun inbreng nog 
steeds kunnen doen als uitgenodigd extern expert op de vergadering van het 
bestuur. 

o Zo werd aangehaald dat onze vzw reeds meermaals beroep deed op 
een externe expert, bijv. voor het opmaken van ons beleidsplan. 

 Er was eveneens een vraag waarom in het intern reglement het 
minimumaantal bestuurders op 9 is geplaatst en er in de statuten sprake is 
van 3.   

o De voorzitter verklaarde dat het cijfer van 3 op het wettelijke minimum 
slaat, terwijl onze vereniging de lat hoger wil leggen en van mening is 
dat er in zo’n grote en diverse vereniging, met een werking die gans 
Vlaanderen beslaat, minstens 9 bestuurders moeten zijn om van een 
relevante vergadering te kunnen spreken. 

 
Besluit : Er waren verder geen opmerkingen of vragen bij de voorgestelde 
wijzigingen.  De aangepaste documenten werden dan ook ter stemming 
voorgelegd. 
 

Resultaat stemming - Wijziging Statuten Natuurpunt CVN vzw 

5. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 
wet  
  Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
6. Globale stemming over artikelen die al beslist zijn 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
7. Globale stemming over tekstuele verbeteringen en schrapping achterhaalde passages            
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

8. Wijziging art.4: doel en voorwerp aangepast aan nieuwe wet 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 



32 

9. Wijziging art.9:leden - terminologie 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

10. Wijziging art.10: terminologie 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
11. Wijziging art.12: terminologie 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
12. Wijziging art.13: terminologie + vaste vertegenwoordiging + toevoeging directielid 
Ja :    35    ( 97.22% )    Nee     1    ( 2.78% )    Onthouding     2 
 
13. Wijziging art.15: maximumduur mandaten 
Ja :    26    ( 81.25% )    Nee     7    ( 21.21% )    Onthouding     5 

14. Invoering art.15bis: uitsluiting van coöptatie 
Ja :    35    ( 97.22% )    Nee     1    ( 2.78% )    Onthouding     2 
 
15. Wijziging art.20: invoering alternatieve vormen van besluitvorming voor bestuur 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
16. Wijziging art.23: terminologie 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
17. Wijziging art.34: invoering alternatieve vorm van besluitvorming voor AV 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
18. Wijziging art.37: statutenwijziging 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
19. Wijziging art.44: intern reglement                                   
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

 

Resultaat stemming - Wijziging intern reglement  

20. Globale stemming over de groep artikelen die enkel en alleen aangepast zijn aan de nieuwe 
wet of tekstuele verbeteringen inhouden 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
21. Wijziging art.9: aanpassing Deontologische Commissie 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
22. Invoering Titel IVbis (art. 53bis tot 53quater): nieuw deel Open Netwerk Natuurpunt CVN 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
23. Wijziging art.55: maximumaantal bestuurders en minimumaanwezigheid 
Ja :    36    ( 97.30% )    Nee     1    ( 2.70% )    Onthouding     1 
 
24. Invoering art.55bis: decumul van bestuursmandaten 
Ja :    34    ( 97.14% )    Nee     1    ( 2.86% )    Onthouding     3 
 
25. Wijziging art.60: informatieplicht van de voorzitter in geval van hoogdringende beslissingen 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
26. Invoering art.63bis: nieuw artikel over centraal register met bestuurlijke beslissingen 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
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27. Invoering art.66bis: nieuw artikel over eenparige schriftelijke besluitvorming 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 

28. Wijziging art.68: verduidelijking over deontologische commissie 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
29. Invoering art.70bis: nieuw artikel over commissies en comités ingesteld door specifieke 
besturen 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 
30. Wijziging art.72: nieuw artikel over toegevoegde agendapunten 
Ja :    36    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     2 
 
31. Goedkeuring Bijlage 3: Nieuw protocol over de handhaving van de deontologische code en 
Meldpunt Deontologie 
Ja :    36    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     2 
 

Duiding bij de stemresultaten van de AV van 5 december 2020 voor Natuurpunt 
CVN vzw 
 
Natuurpunt CVN vzw 
-Art. 15 over de maximumduur van de mandaten werd goedgekeurd. 
-Art. 13 (vaste vertegenwoordiging en toevoeging van directielid) haalde geen 
eenparigheid en is dus niet goedgekeurd. 
 

Aan de vergadering werd ook gevraagd om haar goedkeuring te geven om de artikelnummering van de statuten 

aan te passen om deze meer gelijklopend te maken met de statuten van de andere vzw’s van Natuurpunt. 

 

Resultaat van de stemming 

32. Stemming over het verlenen van het mandaat voor de coördinatie (hernummering) van de 
teksten  
 Ja :    36    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     2 
 

4. Toelichting begroting 2021 
 
De begroting werd voorgesteld in de AV van Natuurpunt vzw, voorafgaand aan onze 
AV, dit in het kader van de geconsolideerde begroting van alle vzw’s van Natuurpunt. 
 
Besluit: Er waren geen opmerkingen bij de voorgestelde begroting.  De 
begroting werd ter stemming voorgelegd. 
 
Resultaat stemming 

Goedkeuring begroting 2021 
 Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
Goedkeuring werkingsprogramma 2021 
Ja :    37    ( 100.00% )    Nee     0    ( 0.00% )    Onthouding     1 
 

5. Naamsverandering NPCVN 
 
Een mogelijke naamsverandering dringt zich volgens het bestuur en de 
personeelsleden op omdat 

 …de vlag de lading niet meer dekt : NPCVN is met zo veel meer bezig dan 
louter educatie (zie beleidsplan).  De strategische doelen van ontmoeting, 
diversifiëring, worden niet in de naam vervat. 
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 Voor buitenstaanders zegt deze naam ook niets, de afkorting is voor velen niet 
direct te bevatten. 

 Omdat CVN en Natuurpunt educatie volgend jaar 5 jaar gefusioneerd zijn, 
dient zich een prima gelegenheid aan om deze naamsverandering ter 
bespreking voor te leggen. 

 
Voorgeschiedenis: 

 Er werd reeds een enquête gehouden via de vrijwilligersflits (‘Nieuws voor 
Natuurpunters’), de Natuurpunt CVN flits en de stemgerechtigde leden. 

 Zowel het personeel als het bestuur hielden een brainstorm over mogelijke 
suggesties voor nieuwe namen. 

 Uit deze twee trajecten kwam reeds een eerste voorstel tevoorschijn, dat we 
graag wilden laten aftoetsen op deze AV: 

o NATUUR.ACADEMIE 
 Dekt de lading. 
 Spreekt voor zich. 
 Spreekt ook jonge mensen aan. 
 Is wat internationaler zodat ook een breder publiek kan 

aangesproken worden. 

 Het definitieve voorstel van nieuwe naam zal –na tussentijdse aftoetsing bij de 
achterban- worden afgeklopt op de AV van maart 2021. 

 
Stemming: 

 Er werd toestemming aan de AV gevraagd om door te gaan met de zoektocht 
naar een nieuwe naam. 

 
Besluit : 38 aanwezigen stemden voor, 2 tegen. 
 
Opmerkingen vanuit de vergadering (ook uit de chat): 

 Een aantal deelnemers vond het zeer jammer dat met de naamsverandering 
ook de historische band met CVN wordt verbroken. De natuurgidsen die reeds 
een tijd actief zijn, hebben wél een grote herkenbaarheid en vertrouwdheid 
met de naam CVN. 

 Geef na de naamsverandering de natuurgidsen een nieuwe badge met de 
nieuwe naam en het nieuwe logo, maar waarop duidelijk vermeld staat dat ze 
natuurgids zijn. 

 We willen het verleden niet miskennen, maar wel herkenbaar zijn voor nieuwe 
mensen. 

 Voor nieuwe mensen die actief zijn als natuurgids of in de educatie was de 
naam CVN zeer verwarrend, afgezet tegen de lokalen naam van Natuurpunt, 
de natuurgidsenafdeling en NP vzw. 

 De nieuw naam zal wel goed in de markt moeten worden gezet (campagne). 

 Om de link met Natuurpunt vzw te benadrukken is het belangrijk dat 
Natuurpunt in de naam voorkomt. 

 Andere naamsuggesties: natuurpunt-samen-leren en natuurpunt.leeromgeving 
of leerpunt.natuur of natuur.weten 

 Andere suggesties voor een underscore:  
o Meer weten over natuur 
o Samen leren en doen voor Natuur 
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Alle naamsuggesties zijn nog welkom! 
 

6. Nieuwe deelnemersprijzen 
 
Volgend voorstel voor de aangepast deelnemersprijzen werd voorgesteld (per 
dagdeel): 

 Steuntarief: €12 

 Standaardtarief niet-leden: €10,5 

 Standaardtarief leden: €9 (is + €1 tgo. vandaag) 

 Sociaal tarief: €5 
 
De vergoedingen die voor de lesgevers van NPCVN moeten worden betaald, blijven 
dezelfde. 
Deze prijzen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de initiatieven die NPCVN vanuit 
zijn centrale werking organiseert, maar zijn tegelijk richtinggevend (niet verplicht!) 
voor alle educatieve initiatieven die door de lokale afdelingen en kernen worden 
ingericht. 
 
Opmerkingen vanuit de vergadering: 

 Voor wie is dit sociaal tarief bedoeld? 
o Gelet op de wet op de privacy is het niet altijd mogelijk om te 

achterhalen of iemand bijv. een verlaagd inkomen heeft.  We gaan hier 
dus in vele gevallen moeten werken op goed vertrouwen.   

 De vzw onderzoekt of er iets kan gedaan worden met 
voorafgaande specifieke toestemming van de deelnemers om na 
te gaan of iemand recht heeft op het sociaal tarief. 

o Wordt na één jaar werken geëvalueerd. 
o Plaatselijk is het soms makkelijker om dit tarief te hanteren omdat er 

kan gewerkt worden met het vertoon van bijv. een kansenpas, een 
jongerenpas, een studentenkaart, … 

 Dit sociaal tarief is bedoeld voor mensen die het minder breed hebben, maar 
wat doe je met zelfstandigen die officieel geen inkomen hebben? 

o Zie ook boven. 

 Waarom een onderscheid leden en niet-leden? 
o Wij zijn van mening dat leden een voordeel verdienen.  Zulke 

voordeeltarieven worden in vele verenigingen toegepast. 
 
Besluit: de gevraagde verhoging van de deelnemersprijzen mag doorgaan. 
 

7. Varia 
 
Op vraag van één van de bestuurders werd er via de digitale module gepolst naar 
het antwoord op de vraag of de deelnemers aan deze AV het gevoel hadden dat ze 
gehoord werden en dat ze voldoende kans hadden om aan bod te komen? 

 20 deelnemers antwoordden met ‘ja’ 

 2 deelnemers antwoordden met ‘neen’. 
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Consequenties van de stemming 
 

 - De statuten zijn op heden niet meer eenvormig over de vzw’s heen. 

 - De artikelen die niet goedgekeurd werden wegens gebrek aan eenparigheid 
zullen opnieuw moeten worden voorgelegd aan de AV.  Een aantal 
aanpassingen zijn immers noodzakelijk om de statuten conform te maken aan 
de nieuwe wetgeving. 

 - Uit de stemresultaten blijkt dat meningen verdeeld zijn over de termijn van 
de bestuursmandaten.  Het Bestuur wenst uit de sfeer van verdeeldheid te 
geraken en gaat daarom in dialoog met de indieners van het amendement bij 
artikel 23 van de statuten van Natuurpunt vzw. 

 
 
Dank voor je deelname aan deze vergadering. 
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