
Nota 
 

    voor RvB NP 19.12.2017 

    bijlage 1b 

 

1 van 8 

Van:   Ann Monsaert DOC 

Aan:  

 

RvB 

Datum:  2 december  2017 Status:  ontwerp 

Onderwerp:   VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN NATUURPUNT VZW, 

NATUURPUNT BEHEER VZW, NATUURPUNT STUDIE VZW, NATUURPUNT CVN 

VZW EN NATUUR- EN LANDSCHAPSZORG VZW  

VAN 2 DECEMBER 2017 TE ANTWERPEN 

  

 
Lieven De Schamphelaere opent de vergadering. 
 
A. TOELICHTING BIJ DE PLANNING 2018 
 
Aan de AV worden vandaag de hoofdlijnen van het werkingsprogramma 2018 voorgelegd.   
De presentatie daarvan werd beschikbaar gesteld op de website.  De grote inhoudelijke 
keuzes en nieuwigheden komen aan bod in de presentatie van het werkingsprogramma.    
We lichten ook de denkoefening toe over de strategische lijnen voor de komende 5 jaren.   
 
 

Deel 1 – Planning Natuurbeheer – toelichting door Noah Janssen 
 
Noah wenst iedereen proficiat met de resultaten van de actie rond het nieuw decreet. 80.000 

handtekeningen hebben ervoor gezorgd dat we redelijk wat konden bijstellen. Er volgen nog 

infomomenten hierover. Er blijven bij ons (en de administratie) nog een reeks open vragen.  

Dit blijft dus een sterk werkthema in 2018. 

Natuurbeheer 2.0 wordt uitgerold.  Het concept is uitgeschreven en nu begint het echte werk, 

nl. de implementatie.  Enkele aspecten : 
- Het zal eenvoudiger worden om de doelen te realiseren.  Inspanningen zullen lonen via 

een appreciatiesysteem; 

- Transparantie rond inzet van mensen en middelen; 

- Opleidingen en ondersteuning worden verstevigd; 

- Model coach the coach 

Deze implementatie vergt heel wat extra inspanningen van de secretariaatsmedewerkers. In 

2018 komt er een extra consulent planning bij.   Ook voor de projecten wordt een extra VTE 

ingezet.  

Daarnaast blijven we werken aan een verbetering van de interne organisatie en 

werkprocessen (o.a. digitalisering).  
 
In het Natuurbedrijf zal extra aandacht gaan naar het verzuimbeleid en de snelle vervanging 
van zieke werknemers.  De werkdruk en onderlinge samenwerking worden opgevolgd in het 
belang van het welzijn van de terreinploegen.  Het nieuwe maatwerkdecreet legt bijkomende 
verplichtingen op voor de sociale begeleiding van de doelgroepwerknemers. 
 
We zetten verder in op het opbouwen en verspreiden van de kennis over natuurbeheer, o.a. 
via de beheerteamdagen en de thema-excursies. 
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Deel 2 - Beweging – toelichting door Lotte Verplancke 

  
Vanaf 2018 willen we vooral inzetten op het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Het 
actieplan bestaat uit drie stappen : 

- Eerst naar binnen kijken : start bij je groep (vooral dit aspect komt aan bod in 2018) 
- Dan naar buiten : spreek mensen actief aan 
- En dan : soigneren & experimenteren 

 
In 2017 werd een inventaris gemaakt van de vrijwilligersopleidingen.  In 2018 wordt dit 
verder uitgerold en willen we de vrijwilligers met een mandaat of functie versterken via 
opleiding om die rol nog beter te vervullen.  We willen een aanbod op maat aanbieden van 
de startende vrijwilliger tot de zeer ervaren vrijwilliger.  De methodiek “coach the coach” 
wordt daarbij aangewend. 
 
We werken verder aan het overleg met de 13 regionales.   
 
Onze educatieve poot krijgt een nieuwe elan.  De fusie wordt verder geconsolideerd en de 
nieuwe directeur is gestart.  Dit zal leiden tot een vernieuwing van het aanbod en de werking,  
vormingsconsulenten per provincie die dicht bij de afdelingen staan, het project e-learning, 
een evaluatie en bijsturing van de cursus natuurgids en een jaarlijkse evaluatie van het 
cursusaanbod.   
 
 
Deel 3 - maatschappelijk draagvlak – toelichting door Joris Gansemans 
 
Het ledenaantal blijft groeien en bedraagt al 106.600 op 1 december 2017.  We streven naar 
109.000 leden in 2018.   
 
We zullen een onderzoek laten uitvoeren naar onze reputatie en het merk Natuurpunt.   
 
De gewone campagnes lopen verder.  Daarnaast ligt de focus op de 
gemeenteraadsverkiezingen.  De afdelingen zijn al volop bezig met het benaderen van 
politici.  Daarnaast komt er een publieke campagne vanaf juni.   
 
 
Deel 4 – Doorkijk naar 2022 – toelichting door Wim Van Gils 
 
De staf heeft een denkoefening gedaan over de grote thema’s waarrond we de komende vijf 
jaar stappen vooruit willen zetten.  Dit start in 2018 en loopt dan verder de komende jaren. 
 
Thema’s : 

- Natuurpunt is transparant en handelt vanuit een kader van normen en waarden. 
- We blijven innoveren inzake interne processen, sociale organisatie, activiteiten, 

producten, verdienmodellen.  We willen een innovatiestrategie ontwikkelen in 
samenwerking met een externe begeleider. 

- Natuurpunt is een beweeglijke en efficiënte organisatie en wil meer inzetten op 
samenwerking tussen diensten. 

- We streven naar een nog betere ondersteuning van de vrijwilligers. 
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- Natuur en welzijn en klimaatadaptatie worden als thema’s geïncorporeerd in onze 
werking.  Deze nieuwe invalshoeken gebruiken we om het belang van natuur te 
benadrukken en een nieuw publiek aan te spreken. 

- Er is nood aan een visie op het belang van de natuur en de plaats van natuur in het 
toekomstige Vlaanderen.  Er is een boek in de maak : “De kracht van de natuur” o.l.v. 
de voorzitter. 

- We willen voorop blijven lopen in het publieke debat.  
- Natuurpunt is een sterk merk en een bron van vertrouwen.  Onze rol van 

natuurexpert bouwen we verder uit.  
- We bereiken de juiste doelgroepen.  Onze vorm, taal, activiteiten, partnerkeuze zorgt 

voor een nieuw, divers publiek.  We richten ons op kinderen en we kiezen één andere 
doelgroep uit.   

 
   
Bespreking :  
 
Een lid merkt op dat de maatschappij diverser wordt en we daar moeten op inzetten.  Wim 
Van Gils bevestigt dit en geeft mee dat Natuurpunt CVN in dit verband al wat ervaring heeft 
opgedaan maar het niet evident blijkt om andere doelgroepen te bereiken.  We zullen 
daarvoor samenwerken met andere organisaties.   Een lid deelt mee dat in Antwerpen de 
organisatie “Babbel-plus” bestaat en nieuwkomers op bezoek laat komen bij onze afdeling.  
Dergelijke initiatieven kunnen inspiratie bieden.   Een ander lid verwijst naar de werking van 
OKAN en stelt voor om daarmee samen te werken.  Lieven De Schamphelaere antwoordt 
dat we nog zoekende zijn maar er zeker al voorbeelden zijn van afdelingen die 
samenwerken met organisaties van allochtonen.  
 
Een lid stelt dat de maatschappij zonder twijfel gaat veranderen.  De culturele integratie van 
de migranten van de vorige decennia is niet gelukt en dat blijkt o.a. in de grote verschillen in 
interesses.  Maar voor de huidige nieuwkomers is er een ander beleid.  Zij moeten integreren 
en zijn daardoor op zoek naar contacten in onze maatschappij; dit is een kans voor ons die 
we niet mogen laten liggen. 
 
De voorzitter van Natuurpunt CVN deelt mee dat de Raad van Bestuur heeft beslist om 
middelen te investeren in een innovatiefonds dat erop gericht is andere doelgroepen te 
bereiken via educatie.  
 
Een lid merkt op dat Natuurpunt meer en meer naar buiten brengt dat wij een visie hebben 
op de maatschappij (vb. in de zaak Essers) en dat beleid moeten we verderzetten.  
Natuurpunt heeft immers ook een sociale functie, niet enkel een natuurfunctie.  Lieven De 
Schamphelaere antwoordt dat de zaak Essers voor ons een essentiële case was voor de 
bescherming van de Habitatrichtlijn.  In regel proberen wij juridische procedures te 
vermijden, maar soms moet het.  Daarnaast willen we Natuurpunt sterker in de maatschappij 
zetten (vb. onze visie rond ecoysteemdiensten en natuur en welzijn).   
 
Een lid vindt het jammer dat er in het televisieaanbod weinig te zien is over natuur.  We 
zouden meer druk moeten zetten op zenders om daar op in te zetten.  Joris Gansemans 
antwoordt dat we dit graag zouden willen maar dat de kostprijs een zware hinderpaal is.  We 
zijn steeds bereid om onze bijdrage te leveren aan natuurprogramma’s en we blijven  
hameren op de noodzaak.  Anderzijds zijn er ook mogelijkheden via de sociale media en dat 
hebben we zelf in de hand (vb. videoclip van Veerle Baetens).  We proberen om zelf een  
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Youtube kanaal uit te bouwen.   Een lid merkt op dat de filmpjes over natuurbeheer op 
Youtube werden gesmaakt en de vrijwilligers vragende partij zijn naar meer van dat.  
 
Een lid vraagt of wij kunnen meewerken aan de Plattelandstelevisie.  Lieven De 
Schamphelaere antwoordt dat er interesse is van hun kant, maar dit niet evident is voor ons. 
 
Een lid merkt op dat er pleinvrees is om mensen toe te laten in natuurgebieden.  Ook naar 
boeren toe zijn wij terughoudend.  Nochtans is er bij de boeren veel eenzaamheid in deze 
transitieperiode omdat de relatie met natuur niet goed is.  Zij hebben hun zorgen en we 
zouden de contacten moeten aanhalen.  Lieven De Schamphelaere antwoordt dat er twee 
soorten landbouw zijn, nl. de hoogtechnologische en de reguliere.  Wij willen een transitie 
naar landbouw die ingebed is in een landschap en die ook kansen geeft aan de kleine 
landbouwer.  Deze visie komt ook het welzijn van de boeren ten goede. 
 
Een lid vraagt of de actie voor de gemeenteraadsverkiezingen die gepland is in juni niet te 
laat komt.  Joris Gansemans antwoordt dat er nu al een proces loopt via de afdelingen.  
Vanaf juni loopt de zichtbaarheidscampagne naar het publiek en dat mag niet te vroeg 
komen om het doel niet te missen.    
 
 
B. BEGROTING 2018 
 
Leentje Osselaer geeft een toelichting. 
 
Uit de grafiek van de inkomsten en uitgaven sedert 2011 blijkt een sterke groei (van 32,4 
miljoen euro in 2011 naar 42,3 miljoen euro in 2018).   
 
Van de kosten gaat 78 % naar de aankopen en het beheer van de natuurgebieden; 9 % naar 
beleid, beweging, studie en educatie; 7 % naar de ondersteunende diensten, 4 % naar 
marketing en 2 % naar communicatie. 
 
De kosten bestaan voor 45 % uit personeelskosten en voor 25 % uit aankoopkosten van de 
natuurgebieden.  Het saldo zijn werkingskosten. 
 
Van de opbrengsten komt 66 % uit subsidies, 16 % uit lidgelden en sponsoring en 10 % uit 
de omzet van werken en vee.   
 
De begroting vertoont een surplus van 745.000 euro.  Er is een tekort op de werking van 
220.000 euro door de ontbrekende cofinanciering van een aantal projecten.  Bij de aankopen 
is er een surplus van 965.000 euro.  Het tekort op de begroting van de werking bedraagt dus 
220.000 euro. 
 
49 % van inkomsten komt uit werkingssubsidies (50 % is beheersubsidie; 30 % zijn 
loonsubsidies, 20 % zijn werkingssubsidies van educatie en MiNa). 
 
Vooral de beheersubsidies stijgen sterk in 2018.  De andere subsidies blijven gelijk.  De 
stijging van de beheersubsidies komt door de stijging van de projectenmiddelen en het 
engagement van de Minister om de achterstand in de erkenningen weg te werken.  
 
Binnen de sociale economie zien we ook een lichte stijging van de subsidie omdat we  
bijkomende erkenningen van arbeidsplaatsen hebben gekregen.   
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De inkomsten uit eigen middelen bedragen ongeveer 7 miljoen euro.  Er was een piek in 
2016 door de bijdragen van de afdelingen.   De legaten zijn moeilijk in te schatten maar er is 
nog potentieel.  De ledenaantallen blijven stijgen.   
 
De subsidie-afhankelijkheid bedraagt nu 66 %.  We komen van 69 % in 2011. 
 
Wat de aankopen van natuurgebieden betreft, zien we vanaf 2018 de effecten van het 
nieuwe decreet.  Er is minder restfinanciering nodig per aankoop.  Dit heeft tot gevolg dat er 
minder kan aangekocht worden binnen hetzelfde budget.  De dossiers worden erkend in 
volgorde van indiening.  Meerdere partijen krijgen toegang tot de subsidies.  Het aandeel van 
Natuurpunt kan dus kleiner worden op langere termijn.  Dit kan een druk geven op het totale 
budget.  
 
Er is ook een ontwerp van fiscaal decreet dat gunstig is voor ons.  Er komt een vrijstelling 
van 10 % registratierechten en een vrijstelling van onroerende voorheffing voor de erkende 
gronden van type 4.  
 
De prijsstijging van de gronden houdt aan.  De gemiddelde prijs is 2,4 euro/m² ; in 2011 was 
dit nog 1,7 euro/m². 
 
Natuurpunt krijgt 90 % van het totale budget van kapitaalsubsidies voor natuurgebieden.  
 
Eind 2016 stond er 6,5 miljoen euro restfinanciering open (nl. de voorfinanciering van 
subsidies en de restfinanciering van de aankopen).  In 2017 hebben we meer 
aankoopdossiers ingediend om maximaal gebruik te maken van het fifo-systeem.  Dit heeft 
tot gevolg dat we naar 6,6 miljoen euro voorfinanciering van subsidies gaan.  De Raad van 
Bestuur wil echter een evenwicht terugvinden van de voorfinanciering van de 
restfinanciering.  Nu zijn de negatieve fondsen immers groter dan de positieve.  We willen 
terug een evenwicht bereiken in de fondsen op 5 jaar tijd.  De Raad van Bestuur wil wel 10 
miljoen euro blijven voorfinancieren op de subsidies.  Maar dit budget mag niet verder  
oplopen.   We geven extra aandacht aan projecten die wat trager zijn in het vinden van 
restfinanciering.  En we zoeken extra middelen om deze voorfinanciering waar te maken.  
Het model voor deze financiering wordt nog verder onderzocht.  
 
 
Bespreking :  
 
Een lid vraagt of de subsidies geografisch verdeeld worden.  Lieven De Schamphelaere 
antwoordt dat de overheid dit niet doet, maar het aankoopcomité een intern sturende rol 
opneemt.  
 
Een lid merkt op dat in het plaatje van de verdeling van de kosten de kosten van de 
investeringen in de terreinen niet meegenomen mogen worden, omdat er anders een 
verkeerd beeld ontstaat.  Het aandeel van de personeelskosten is immers hoger dan 45 % 
als de investeringen niet meegerekend worden.  Hij vraagt om dit dus anders voor te stellen.    
Leentje Osselaer antwoordt dat de personeelskosten ongeveer 70 % bedragen als de 
investeringen niet meegerekend worden.  
 
Hetzelfde lid merkt op dat er overleg plaatsvindt tussen de regionales en de ongelijkheid in 
de afdrachten besproken wordt.  Als de afdrachten zouden worden opgetrokken, zal er een 
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meerkost zijn die nu nog niet meegenomen is in de begroting.   Dit betekent dat de 
aanpassing van de afdrachten pas in 2019 kan doorgaan.  Een ander lid merkt op dat er in 
april opnieuw een AV doorgaat en de begroting eventueel nog kan aangepast worden.    
 
Een lid vraagt naar het plan van aanpak voor het wegwerken van de tekorten op de 
restfinanciering.  Lieven De Schamphelaere antwoordt dat het de bedoeling is om de 
afdelingen te dynamiseren, maar dat de meeste afdelingen al heel actief werken aan de 
restfinanciering.  Daarnaast is er het idee om op Vlaams niveau actie te ondernemen voor de 
grote projecten.   Het lid merkt op dat sommige afdelingen grote tegoeden hebben op hun 
eigen rekeningen.  Hoe wordt daarmee omgegaan ? Noah Janssen antwoordt dat het 
Aankoopcomité vooral kijkt naar de dynamiek in afdelingen.  Eventueel kan het 
Aankoopcomité een dossier goedkeuren onder voorbehoud als een afdeling te weinig actief 
is.  Het is de bedoeling dat alle middelen solidair in dezelfde pot komen en de meeste 
afdelingen gaan daar goed mee om.  
 
Een lid herinnert eraan dat er in 2016 een oproep is gedaan naar de afdelingen om geen 
geld op te potten omwille van de solidariteit.  En dat had veel succes.  Het Aankoopcomité 
kijkt na hoe de betrokken afdelingen middelen hebben ingebracht gedurende de laatste drie 
jaar; eventuele slapende projecten krijgen een knipperlicht.  Hij stelt voor om ook voor 2018 
een oproep te doen om niet op te potten. 
 
Een lid merkt op dat er actueel veel gronden te koop komen van o.a. OCMW’s en vraagt of 
dit zal blijven duren.  Hebben wij een prognose over het beschikbaar komen van gronden ?    
Lieven De Schamphelaere antwoordt dat er doelstellingen zijn om IHD te ontwikkelen en 
daarnaast zijn er nog doelen van verweving en stadsnatuur.  De ambitie is er dus absoluut 
maar de uitdaging is om de middelen te vinden. Noah Janssen voegt eraan toe dat wij ons 
geen zorgen moeten maken over beschikbare gronden, maar dat we wel goed moeten 
nadenken over de prioriteiten waar we onze middelen willen aan besteden.  
 
Een lid merkt op dat de landbouw negatief staat tegenover aankopen in de polder.  We 
riskeren landbouwers te verliezen die in onze gebieden aan beheer doen waardoor we het 
beheer zelf zullen moeten doen.   Lieven De Schamphelaere antwoordt dat de  
poldergraslanden essentieel zijn voor Natuurpunt en we moeten zoeken naar samenwerking 
met landbouw die anders georganiseerd is. 
 
Een lid deelt mee dat zijn afdeling alle gelden boven een bepaald bedrag op 1 januari 
doorstort naar de projectrekening.  Dit principe zou veralgemeend kunnen worden. 
 
 
C. STEMMING 
 

 Voor Natuurpunt vzw zijn er 101 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  
 
Het verslag van de algemene vergadering van 22 april 2017 wordt unaniem goedgekeurd.  

De beslispunten van het werkingsprogramma zoals voorgesteld, worden unaniem 

goedgekeurd.  
 
De begroting 2018 wordt goedgekeurd, met 1 onthouding.  
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 Voor Natuurpunt Beheer vzw zijn er 24 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 
 
Het verslag van de algemene vergadering van 22 april 2017 wordt unaniem goedgekeurd  

De beslispunten van het werkingsprogramma zoals voorgesteld, worden unaniem 

goedgekeurd.  
 
De begroting 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 

 Voor Natuurpunt Studie vzw zijn er 19 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 
 
Het verslag van de algemene vergadering van 22 april 2017 wordt unaniem goedgekeurd  

De beslispunten van het werkingsprogramma zoals voorgesteld, worden unaniem 

goedgekeurd.  
 
De begroting 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 

 Voor Natuurpunt CVN vzw zijn er 22 aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  
 
Het verslag van de algemene vergadering van 22 april 2017 wordt unaniem goedgekeurd  

De beslispunten van het werkingsprogramma zoals voorgesteld, worden unaniem 

goedgekeurd.  
 
De begroting 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 

 Voor Natuur-en Landschapszorg vzw zijn er 7 aanwezige en vertegenwoordigde 
stemmen. 

 
Het verslag van de algemene vergadering van 22 april 2017 wordt unaniem goedgekeurd  

De beslispunten van het werkingsprogramma zoals voorgesteld, worden unaniem 

goedgekeurd.  
 
De begroting 2018 wordt  unaniem goedgekeurd.  
 
 
 
D. VARIA 
 
Een lid merkt op dat hij geen stemrecht heeft omdat hij een regionale vertegenwoordigt en 
de regionales nog steeds geen stemrecht hebben gekregen.  Bovendien vindt hij dat het 
werkingsprogramma top down wordt voorgesteld zonder inspraak van de basis.  Wanneer 
een brainstorm gebeurt door de professionelen zonder de vrijwilligers wordt er veel creatieve 
interactie mislopen. Lieven De Schamphelaere antwoordt dat de raad van bestuur de basis 
vertegenwoordigt en de rol heeft om aan te voelen wat er leeft aan de basis.  Daarnaast is er 
wel degelijk interactie; zo het is het proces rond natuurbeheer 2.0 zeer interactief verlopen.   
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Een ander lid merkt op dat slechts een deel van de vrijwilligers naar vergaderingen komt.  Dit 
kan ondervangen worden door enquêtes te houden bij de leden en eventueel zelfs op papier 
voor wie niet digitaal bereikbaar is.  Joris Gansemans antwoordt dat we dit reeds proberen te 
doen (vb. de enquête over wild) maar dit nog te kleinschalig blijft.  Ongeveer 1 op 10 
aangeschreven leden neemt deel aan enquêtes.    
 
Een lid merkt op dat participatie een goed principe is maar veel vrijwilligers soms blij zijn om 
niet bevraagd te worden.  Het is voor lokale afdelingen al veel werk om hun eigen werking op 
te volgen en zij geven vertrouwen aan “Mechelen”.  Ze verkiezen goede ondersteuning 
boven participatie.   Het eerste lid antwoordt dat we moeten werken aan een cultuur van 
participatie waarbij mensen zelf kunnen kiezen om al dan niet te participeren.  We moeten 
opletten voor verdere professionalisering waarbij het denkwerk volledig wordt overgenomen 
door de professionelen. 
   
Een lid stelt vast dat de deelname aan de AV afneemt en we de afwezigen moeten bevragen 
over de reden.  
Een lid sluit zich aan bij de visie dat ook de vrijwilligers moeten brainstormen over de 
toekomstvisie en niet alleen de staf.  Onze basis wordt onvoldoende ingeschakeld in het 
meedenken.  We moeten wel nadenken over de formules want een AV is daarvoor niet 
geschikt. 
 
Een lid verwijst naar de ronde van Vlaanderen waar inspraak georganiseerd wordt.  En ook 
de regionales spelen een rol.    De grote actie rond het decreet is van onderuit gedragen.  En 
het proces van natuurbeheer 2.0 is ook via interactie gelopen.  De AV is vooral een formeel 
forum waar zaken goedgekeurd worden aan het einde van een traject en dus niet het juiste 
forum voor brainstorm. 
 
Een lid merkt op dat Natuurpunt CVN een eigen AV houdt en dus meer tijd heeft voor  
discussiemogelijkheid en brainstormoefeningen.  Het is mogelijk om op dezelfde dag tijd te 
maken voor een formele AV en daarnaast voor inspraak en brainstorm.   
 
Een lid verwijst naar de mogelijkheid van regionale of provinciale vergaderingen.  Bovendien 
zijn niet alle vrijwilligers geïnteresseerd in het geheel van Natuurpunt.  Het is ok als mensen 
enkel een deelaspect willen opvolgen.  We moeten ook waakzaam zijn voor teveel bevragen. 
 
Een lid merkt op dat onze gidsen niet mogen gidsen in het Zwin tenzij met een aparte 
opleiding.  En die gids wordt betaald waardoor wij hem dreigen te verliezen.  Lieven De 
Scamphelaere verwijst naar het recente wetsontwerp over het betaald vrijetijdswerk en stelt 
dat Natuurpunt daar terughoudend tegenover staat.  


