
  natuurpunt oost-brabant 
  regionale vereniging voor natuur en landschap 
 

Verslag van de Algemene Vergadering van 29 februari 2020 in abdij van Vlierbeek (Leuven) 

 

1. Telling van het aantal stemmen:  32 stemmen 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 23 februari 2019 te Averbode. 

Het verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd 

 

3. Jaarverslag van het werkjaar 2019 

Secretaris Jan Van den Bergh overloopt het jaarverslag 2019.   

 

4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020  

Penningmeester Frans Dhaenens licht het financieel verslag en de begroting toe. 

- de gerechtskosten lopen hoog op, maar daarbij dient gezegd dat wij telkens winnen.  We dienen dit 

op de Raad van Bestuur grondig te evalueren naar dit jaar toe. 

- we eindigen het jaar met een verlies van 27.700 euro.   We sloten het vorig jaar echter af met een 

overschot van 23.000 euro.  Ook ons huis, het secretariaat in Leuven, is heel veel meer waard dan 

het bedrag dat nu via de jaarlijkse afschrijving bepaald wordt (58000 euro).  In 2020 verwachten we 

in de begroting een licht verlies van 4700 euro.  Al bij al een vrij stabiele toestand. 

5. Verslag van de auditor.   

De auditor, Yves Beken, heeft de boekhouding nagekeken en dankt vooreerst Frans Dhaenens en 

Vera Reusens voor hun inzet in deze.  Hij stelt vast dat alles is verlopen zoals het moet en dat de 

balans en de rekeningen kloppen. 

Tot slot adviseert hij om per kwartaal de rekeningen te vergelijken met de begroting. 

6. Ontheffing van de Raad van Bestuur van 2019 

Jaarverslag en Financieel verslag worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de Raad van Bestuur daardoor ontheven van haar werking in 

2019, zowel op financieel als op inhoudelijk vlak. 

 

7. Prioriteiten 2020 

Voorzitter Hugo Abts licht de prioriteiten en planning 2020 toe. 

 

8. Voorstelling en stemming nieuwe en herverkiesbare kandidaat-bestuurders 

- Nieuwe kandidaat: Paul van Leest (afdeling Kortenberg, Groene Vallei) 

- Te herverkiezen bestuurders: Hugo Abts, Marc Op de Weerdt en Saskia van den Berg 

 

9. Aanduiding auditor 

Yves Beken wordt  door de Algemene Vergadering opnieuw aangeduid als auditor. 

 

 



10. Vragenronde 

- Patrick Luyten stelt een vraag omtrent de restfinanciering van aankopen van natuurgebieden via de 

Provincie.  Die is als dusdanig afgeschaft.  Wel hebben we inmiddels bekomen dat via de 

projectfinanciering nog aankopen kunnen gesubsidieerd worden op voorwaarde dat het gaat om 

‘nieuwe’ natuur (bvb omzetting van akker naar bos) 

- Patrcik stelt tevens een vraag omtrent de aanleg van fietssnelwegen.  Daar zou een 

uitzonderingskader worden voorzien in zones waar dergelijke werken normaal niet mogen.  Hier 

dienen we ons terecht zorgen rond te maken.  Dienen we goed te bestuderen welk standpunt we 

hier moeten innemen. 

11. Uitslag stemming: 

Alle nieuwe en herverkiesbare kandidaten voor de Raad van Bestuur worden met een bijna 

eenparige meerderheid van stemmen verkozen. 

 

 

------------------------------------------------------ 

Verslag:  Jan Van den Bergh 

 

 


