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Van:  Ann Monsaert  DOC 

Aan: RvB 

 

 

Datum: 22 april  2017  Status: ontwerp  

Onderwerp:  verslag AV 22/04/17  

  

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN NATUURPUNT VZW, 
NATUURPUNT BEHEER VZW, NATUURPUNT STUDIE VZW, NATUURPUNT CVN VZW 

EN NATUUR- EN LANDSCHAPSZORG VZW  
VAN 22 APRIL 2017 TE ANTWERPEN 

(opmerking : er worden aparte verslagen gemaakt per vzw  
voor de neerlegging ter griffie) 

 

ALGEMENE VERGADERING NATUURPUNT VZW  - RAPPORTERING 2016 
 
A. Jaarverslag beweging 2016 
 
In 2016 werd het Beleidsplan 2017-2021 van Natuurpunt vzw uitgewerkt.   Dit plan 
beschrijft de doelgroepen (brede publiek, leden, vrijwilligers, partners en 
beleidspartners) en de doelstellingen van de werking.   
 
De vier doelstellingen zijn als volgt beschreven :  
-van verwondering tot bescherming 
-van recrutering tot engagement  
-van engagement tot innovatie 
-van advies tot beleid 
 
Het MiNabesluit werd gewijzigd. Vanaf dit jaar moeten de afdelingen geen papieren 
dossier meer indienen; het invoeren van gegevens verloopt nu online via MiNa 
digitaal. 
 
Het landschap van de regionale verenigingen van Natuurpunt breidde uit, met de 
nieuwe regionales Taxandria, Dendriet en Vlaamse Ardennen.  Daarnaast werden 
drie bestaande regionales uitgebreid, nl. Natuurpunt Waasland, Natuurpunt 
Schijnvallei en Natuurpunt Midden West-Vlaanderen.  
 
Verder werd sterk ingezet op de uitbouw van de vrijwilligersopleidingen.  Er werd een 
coördinator aangesteld en sommige nieuwe opleidingen werden uitgetest. 
 
Tenslotte werd een traject opgezet voor de voorbereiding van de  
gemeenteraadsverkiezingen 2018.  Er werd o.a. een memorandum uitgeschreven en 
op de website staat een pagina met aanbevelingen.  
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B. Jaarverslag beleid 2016 
 
Veel aandacht ging naar het uitvoeringsbesluit voor de financiering van het nieuwe 
natuurdecreet.  Dit kende een grondige bijsturing en Natuurpunt is relatief tevreden 
over het resultaat.  Nu wachten nog de laatste loodjes. 
 
Voor PAS/IHD is een Europese toets nodig; er is georganiseerde rechtsonzekerheid 
rond PAS. 
 
Wat soortenbescherming betreft, werd lobbywerk verricht rond de 
salamanderschimmel.  Minister Schauvliege realiseerde een inhaalbeweging voor de 
soortenbeschermingsprogramma’s en een bijstelling van het soortenbesluit. 
 
De betonstop werd goedgekeurd en de boscompensatie verhoogd.  In de procedure  
Essers werden 1500 bezwaarschriften ingediend.  Er werd een procedure gevoerd 
tegen het omgevingsvergunningdecreet bij het Grondwettelijk Hof. 
 
Wat het landbouwbeleid betreft, namen we deel aan de Europese 
landbouwcampagne en we tekenden een intern landbouwproject uit. 
 
Er werd een rechtszaak opgestart voor de bescherming van de poldergraslanden; we 
bekwamen een regulering van de hobbyvisserij en werkten een visietekst uit over de 
Noordzee. 
 
Veel aandacht ging ook naar de natte natuurprojecten : Leiedossier, haven 
Antwerpen, Sigma.  Het komt erop aan de gemaakte afspraken te doen naleven.  
 
De Vlaamse regering sloot in december 2016 een Klimaatpact en Natuurpunt 
engageerde zich hiervoor. Er werd een vleermuizenakkoord afgesloten met de 
windsector. 
 
Natuur en gezondheid is een groeiend thema; we waren mede-organisator van de 
marktdag Natuur en welzijn. 
 
 
C. Jaarverslag marketing en communicatie 2016 
 
De particuliere giften bedroegen 1,5 miljoen euro, wat opnieuw een mooie stijging 
was.   
 
De werking rond grote donateurs begint vruchten op te leveren; er is 700.000 euro 
aan engagementen voor 2016 tot 2019 en ruim 150.000 euro aan giften werd al 
ontvangen.  Uit de grafieken blijkt een stijging van de grote donateurs (boven 3000 
euro).  De kleine giften vertonen een kleine daling omdat er geen campagne bos 
voor iedereen doorging.  
 
Ook de legaten zitten in de lift; er waren opnieuw 90 registreerde legaatbeloften en 
reeds 770.000 euro werd ontvangen uit opengevallen legaten. 



Nota 
 

 

 

3 van 10 

 
De werking rond commerciële partners blijft status quo.  Er zijn geen grote nieuwe 
projecten. 
 
De ledengroei bedraagt 5,1 % (102.000 leden); de ambitie werd overschreden.  
 
De aanpassingen op de website renderen.  De pagina om lid te worden werkt nu  
veel efficiënter; de website kende 1.200.000 unieke bezoekers in 2016. 
Er wordt meer en meer ingezet op bewegende beelden en video en dit materiaal is 
ter beschikking voor de afdelingen. 
 
Maar liefst 52.000 deelnemers participeerden aan de campagnes.  De expeditie was 
een groot succes en is een perfect huwelijk tussen fondsenwerving en unieke 
natuurbeleving. 
 
De abonnees op de nieuwsbrieven stegen tot 197.000.  Tenslotte is ook de grote 
impact op de sociale media voelbaar.  We kregen 4000 vermeldingen in de pers.  
 
 
D Vragenronde  
 
Een lid informeert naar het standpunt van Natuurpunt over jacht.  Onze gebieden 
blijken te zijn ingekleurd op de jachtkaarten.  Wim Van Gils antwoordt dat het 
secretariaat bezig is om de jachtkaarten na te kijken en dat dit een intensieve 
oefening is.  Als er onterechte inkleuringen vastgesteld worden, zullen we daartegen 
reageren.  De lokale samenwerking met de WBE wordt overgelaten aan de 
autonomie van de afdelingen.  
 
Een lid signaleert dat nieuwe leden soms lang moeten wachten op een reactie van 
Natuurpunt.  Luk Daniëls antwoordt dat de ledenadministratie nochtans up to date is 
en nieuwe leden binnen de 14 dagen reactie krijgen.  Als er ergens iets fout gelopen 
zou zijn, moet dit zeker gemeld worden aan de ledenadministratie.  Bovendien gaat 
er veel aandacht naar het voorkomen van de uitval.  Enkele jaren geleden bedroeg 
de uitval nog 10 % terwijl deze nu rond 6,5 % schommelt.  
 
Een lid vraagt om de afdelingen beter te informeren over de momenten waarop het 
secretariaat actie onderneemt voor de hernieuwing, zodat dit niet dubbel loopt met 
initiatieven van de afdelingen.  Chris Steenwegen antwoordt dat deze informatie 
steeds op het medewerkersdeel van de website wordt gezet.  Een nog meer 
duidelijke communicatie is wellicht aangewezen.  De afdelingen kregen een oproep  
om contactpersonen door te geven, zodat de verschillende rollen in ERP kunnen 
gezet worden.  Op die manier kan de communicatie gerichter verlopen.   
 
Een lid vraagt waarom deze gegevens niet  online kunnen ingevoerd worden.  Lotte 
Verplancke antwoordt dat daaraan gewerkt wordt en het inderdaad de bedoeling is 
om dit te integreren in het MiNaplatform. 
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Een lid antwoordt dat de jaarplanning online te vinden is; het zou goed zijn om ook 
de initiatieven rond de hernieuwingen daarin te integreren.   
 
Een lid signaleert dat de handelwijze van het bedrijf Essers ook in Wilrijk een 
probleem vormt.  Dit wordt juridisch opgevolgd.   
 
Een lid informeert naar de stand van zaken van het dossier van de Hedwigepolder.  
Wim Van Gils antwoordt dat de uitvoering aan de Nederlandse zijde achter loopt, 
maar dit met vertraging in orde zal komen.     
 
 
 
PLENAIRE VERGADERING 
 
Bart Vangansbeke, ondervoorzitter van Natuurpunt vzw, opent de vergadering. 
 
 
 
A. FINANCIEEL GEDEELTE  
 
1. Voorstelling van resultaten en balans 2016 

Aan de hand van een powerpoint presentatie geeft Leentje Osselaer een toelichting bij de 

resultatenrekeningen en balansen van de verschillende vzw’s. 

Natuurpunt blijft groeien; de kosten in 2016 bedragen 43 miljoen euro en de opbrengsten 41 

miljoen; uit de groeicurve blijkt dat de uitgaven gestegen zijn met 33 % ten opzichte van 

2011.   

Er is 12 miljoen euro besteed aan aankopen van natuurgebieden.  De gemiddelde prijs 

bedraagt 2,41 euro/m2; in 2011 was dit nog 1,7 euro/m2.     

Het jaar werd afgesloten met een tekort van 1,8 miljoen euro.  Het tekort op de werking 

bedraagt  – 165.000 euro; het tekort op de aankopen bedraagt 1,6 miljoen euro. 

Resultaten per vzw : 

NP : - 161.000 euro 

NPS : 132.000 euro 

NPCVN : 168.000 euro 

NPB : -248.000 euro 

NPB projecten : -264.000 euro 

NLZ : 133.000 euro 

Lava : 75.000 euro 

 

Er werd meer natuurgebied aangekocht dan voorzien, nl. 580 ha voor 12,6 miljoen euro.   

546 ha betreft reguliere aankopen, 21 ha situeert zich binnen boscompensatie en 13 ha 

binnen Bos voor Iedereen. 
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De totale kost van de aankopen bedraagt 13 miljoen euro.  Daarvan kon 11,6 miljoen euro 

gefinancierd worden.  58 % komt uit subsidies; 50 % komt uit eigen middelen; 5 % komt uit 

legaten.  Er is vooral een grote stijging merkbaar van de restfinanciering door de afdelingen. 

De kapitaalsubsidies komen vooral van de Vlaamse overheid (iets meer dan vorig jaar); er is 

een kleine stijging van de provinciale subsidies; de rest blijft stabiel.  

De restfinanciering vertoont nog een totaal tekort over de jaren heen van 3,5 miljoen euro.  

De voorafname op de Vlaamse subsidies is gestegen van 2,4 miljoen naar 3,1 miljoen euro.  

De opbrengsten bedragen 41 miljoen euro.  Daarvan is 46 % afkomstig uit 

werkingssubsidies, 16 % uit aankoopsubsidies, 10 % uit omzet (natuurarbeid), 9 % uit 

opdrachten en 19 % uit lidgelden, giften, legaten.  De subsidieafhankelijkheid is gedaald.  

De aankoopsubsidies zijn 2 % hoger dan vorig jaar.  De lidgelden, sponsoring, giften zijn 

gestegen met 17 %, waarvan 34 % lidgelden, 19 % particuliere giften, 24 % bijdragen vanuit 

afdelingen, 10 % legaten.  De werkingssubsidies zijn gestegen met 3 % (voornamelijk door 

de fusie van Natuurpunt Educatie en CVN).   

De kosten bedragen 43 miljoen euro.  Daarvan gaat 79 % naar aankoop en beheer, 9 % 

naar beleid, beweging, studie en educatie, 7 % naar overhead, 3 % naar marketing en 2 % 

naar communicatie.  De personeelskosten zijn gestegen met 6 % (door de intrinsieke stijging 

wegens index en baremasprongen en door de fusie).  De werkingskosten zijn gedaald met 6 

%.  

 

2. Verslag revisor 

De revisor deelt mee dat de jaarrekening van elke vzw afzonderlijk werd nagezien en dat zij 

een getrouw beeld geven van de financiële status.    Er is een beoordeling zonder 

voorbehoud.  
 
De revisor André Clybouw werd vorig jaar benoemd tot commissaris voor Natuurpunt Beheer 
vzw, Natuurpunt CVN vzw en Natuur- en Landschapszorg, sociale werkplaats vzw.    
 
Door de groei van omzet, balanstotaal en aantal personeelsleden is Natuurpunt vzw in een 
hogere dimensie gekomen, waardoor ook voor deze vzw een commissaris moet worden 

aangeduid.  Dit moet retroactief gebeuren vanaf 1 januari 2016.    

 

3. Vragenronde 

Een lid suggereert om de cijfers in de powerpoint in een iets groter lettertype te projecteren. 

Een lid doet de suggestie om aan de afdelingen te vragen om de gelden op hun rekening 

boven een bepaald bedrag door te storten naar het Vlaamse niveau. 

Een lid vraagt of het vol te houden is om van jaar tot jaar een structureel tekort te hebben. 

Leentje Osselaer antwoordt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen het tekort 

op de werking en het tekort op de aankopen.  Vooral het budget van de werking moet in 

evenwicht zijn en een tekort is inderdaad niet vol te houden.  De personeelskosten stijgen elk 

jaar intrinsiek, terwijl de subsidies ongelijke tred houden.  Daarom werd het engagement 

genomen om de komende 5 jaar te onderzoeken hoe we ons anders organiseren en de 

loonmassa onder controle blijft. 
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De aankopen worden apart bekeken; het is geen probleem om een prefinanciering te doen 

voorafgaand aan de subsidies, maar we moeten goed bewaken hoe ver we hierin gaan.  De 

raad van bestuur zal ook bekijken of we een bijkomende lening zullen aangaan.   

Chris Steenwegen voegt eraan toe dat er in 2016 drie grote aankopen werden gerealiseerd 

en de minister hiervoor extra middelen heeft uitgetrokken.  De aankopen zijn dus ook een 

hefboom om extra middelen te bekomen.   Daarnaast zal ook het nieuwe natuurdecreet tot 

een ander beleid leiden op vlak van restfinanciering.   

 

B. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Volgende wijzigingen worden aan de AV voorgelegd : 

- wijziging van artikel 5 : onafhankelijkheid van de vereniging en onverenigbaarheden   

Dit artikel gaat over de politieke onafhankelijkheid van Natuurpunt.  De lijst van 

onverenigbaarheden van mandaten binnen Natuurpunt met politieke activiteiten wordt 

uitgebreid voor afdelingen en werkgroepen.  De lokale groepen vragen immers meer 

duidelijkheid over wat kan en wat niet kan. 

- wijziging van artikel 9: delegatie van bevoegdheid 

De samenstelling en de benoeming van de deontologische commissie wordt gespecifieerd. 

- schrapping van artikel 27: begroting en planning 

Dit artikel is achterhaald door het nieuwe MiNa-besluit. 

-invoeging van artikel 41 bis: oprichting en opheffing van beheerteams 

De beheerteams krijgen op die manier een formeel statuut.  

-invoeging van artikel 41 ter: voorwaarden voor de werking 

Dit artikel bevat de criteria voor de werking van de beheerteams. 

- invoeging van artikel 41 quater: samenwerking 

In dit artikel wordt benadrukt dat de beheerteams deel uitmaken van de afdeling en wordt het 

statuut van de conservator verduidelijkt.  

 

Vragenronde : 

Een lid informeert naar de reden voor de wijziging van artikel 5.  Ann Monsaert antwoordt dat 

de afdelingen meer richtlijnen vragen over de onverenigbaarheden van de mandaten zodat 

duidelijk wordt wat kan en wat niet kan.  De Raad van Bestuur vindt het belangrijk dat er op 

eenvormige wijze wordt mee omgegaan. 

Een lid vraagt om “Hij/zij” toe te voegen in het artikel wanneer de conservator bedoeld wordt.  

Bij de aanvang van het huishoudelijk reglement staat echter al vermeld dat alle bepalingen 

zowel voor mannen als voor vrouwen gelden. 

Een lid vraagt om het artikel over de beheerteams te nuanceren voor het Turnhouts 

Vennengebied.  Noah Janssen antwoordt dat wij natuurgebieden in projectcodes bekijken.  
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Elk natuurgebied is gelinkt aan een projectcode.  Daarnaast moeten afspraken gemaakt 

worden over het beheer van natuurgebieden op het grondgebied van een naburige afdeling. 

Een lid vraagt of het mogelijk is om twee conservators te benoemen voor één gebied.  Dit is 

geen probleem.  

Een lid vraagt of een afdeling kan beslissen om een bestuurslid dat zich kandidaat stelde bij 

de verkiezing en niet werd verkozen, toch uit te sluiten van een mandaat in het bestuur.  Het 

artikel bepaalt dat de onverenigbaarheden “onder meer” gelden; het afdelingsbestuur kan 

dus inderdaad strenger beslissen. 

Een lid benadrukt dat het belangrijk is dat de deontologische commissie onafhankelijk kan 

werken. 

Een lid vraagt of ook de regionale verenigingen gevat zijn door artikel 5.  Dit is niet het geval, 

de beoordelingsbevoegdheid ligt bij de raad van bestuur van de regionale vzw.  De AV doet 

wel de aanbeveling om de regeling over te nemen.  

 

C. WERKINGSVERSLAG 2016 

Er wordt een filmpje getoond over de opmerkelijke feiten en cijfers van 2016. 

 

D. STEMMING 
 

 Voor Natuurpunt vzw zijn er 125 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  
 
Het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 3 december 2016 wordt  
goedgekeurd.   
 
Het jaarverslag 2016 wordt unaniem  goedgekeurd. 
 
Vervolgens bekrachtigt de algemene vergadering unaniem de nieuwe afdeling Natuurpunt 
Gistel - Oudenburg & Hoge Dijken.   
 
Resultatenrekening en balans Natuurpunt vzw : unaniem goedgekeurd   
 
Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur. 
 
De revisor André Clybouw wordt unaniem aangesteld als commissaris voor Natuurpunt vzw 
vanaf 1 januari 2016.  
 
 
 

 Voor Natuurpunt Beheer vzw zijn er 31 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 
 
Het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 3 december 2016 wordt  
goedgekeurd.   
 
Het jaarverslag 2016 wordt unaniem  goedgekeurd. 
 
Resultatenrekening en balans van Natuurpunt Beheer vzw : unaniem goedgekeurd.  
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Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur. 
 
 

 Voor Natuurpunt Studie vzw zijn er 26 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 
 
Het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 3 december 2016 wordt  
goedgekeurd.   
 
Het jaarverslag 2016 wordt unaniem  goedgekeurd. 
 
Resultatenrekening en balans van Natuurpunt Studie vzw : unaniem goedgekeurd 
 
Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur. 
 
 

 Voor Natuur-en Landschapszorg vzw zijn er 8 aanwezige en vertegenwoordigde 
stemmen. 

 
Het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 3 december 2016 wordt  
goedgekeurd.   
 
Het jaarverslag 2016 wordt unaniem  goedgekeurd. 
 
Resultatenrekening en balans : unaniem goedgekeurd  
 
Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur. 
 
 

 Voor Natuurpunt CVN vzw zijn er 30 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  
 
Er wordt unaniem kwijting verleend aan de Raad van Bestuur. 
 
 

 Stemming over de wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd met 3 onthoudingen. 
 
Een lid dat zich onthoudt, motiveert dit door te verwijzen naar het feit dat de regionale vzw’s 
niet opgenomen zijn artikel 5.  De algemene vergadering doet een aanbeveling naar de 
regionale vzw’s om eenzelfde regeling als beschreven in artikel 5, over te nemen.  
 
De twee andere leden onthouden zich omdat zij vinden dat artikel 5 een betutteling inhoudt.  
 
 
 
E. VERKIEZING BESTUURDERS 
 
Verkiezing bestuurders Natuurpunt vzw 
 
Volgende nieuwe bestuurder wordt verkozen : Stefaan De Kerpel  
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Volgende bestuurders zijn herverkiesbaar en worden opnieuw verkozen : Johan 
Asselberghs, Rik Hendrix, Bert Raets, Ignace Schops, Lieve Van Bockstael, Bart 
Vangansbeke, Christine Verscheure 
 
Volgende bestuurder neemt ontslag : Bert Van Der Krieken 
 
 
Verkiezing bestuurders Natuurpunt Beheer vzw 
 
Volgende nieuwe bestuurders worden verkozen : Rik Hendrix, Koen Houthoofd, Alwin 
Loeckx, John Maes, Dirk Willems 
 
Volgende bestuurders zijn herverkiesbaar en worden opnieuw verkozen :  Willy Ibens, Walter 
Roggeman, Kristin Van De Velde, John Van Gompel, Peter Van Lindt, Bart Vercoutere  
 
 
Verkiezing bestuurders Natuurpunt Studie vzw 
 
Volgende bestuurder is herverkiesbaar en wordt opnieuw verkozen : Tom Gheskiere 

Volgende bestuurder neemt ontslag : Raf Stassen 

 

Verkiezing bestuurders Natuurpunt CVN vzw 
 
Volgende nieuwe bestuurders worden verkozen : Yvette Toison, Frans Voets 
 

Volgende bestuurders nemen ontslag : Jurgen Becherer, Rita Bracke, Julien De Groote, 

Pierre Kestemont, Jan Lamberts, Danny Mattheeusen, Luc Reinquin, Ellen Vandenplas 

Bestuurder Harry Schram is overleden.   

 
Verkiezing bestuurders Natuur- en Landschapszorg vzw 
 
Volgende bestuurder is herverkiesbaar en wordt opnieuw verkozen : Lieven De 
Schamphelaere 
 
 
 
F. AWARDS 
 
De awards worden toegekend aan :  

Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus 

Natuurpunt De Torenvalk 

Natuurpunt Genk 

Natuurpunt Druivenstreek 

Natuurpunt Turnhoutse Kempen 

 



Nota 
 

 

 

10 van 10 

De vergadering wordt afgesloten met een uiteenzetting door Philippe Funcken, directeur van 

Natagora.   

De algemene vergadering vraagt om in het ledenblad en eventueel ook via andere 

communicatiekanalen voldoende aandacht te besteden aan de Waalse zustervereniging en 

aan de mogelijke samenwerking.   


