
 

 

 

Verslag van de Algemene Vergadering van 27 februari 2021  

Online gehouden via Zoom wegens Covid-19 

 

1. Kennisname van het verslag van de Algemene Vergadering van 29 februari 2020 te Leuven. 

 

2. Jaarverslag van het werkjaar 2020 

Secretaris Jan Van den Bergh overloopt het 1ste deel van het jaarverslag 2020.   

Beleidsverantwoordelijke Ronald Jacobs overloopt het 2de deel omtrent het beleid en eindigt zijn 

betoog met een oproep tot deelname aan de startvergadering op 4 maart a.s. van de nieuwe 

Beleidswerkgroep.   

Sam Bennekens geeft uitleg omtrent het dossier rond het geplande bufferbekken in het Twaalf 

Apostelenbos in Vossem (Tervuren).  Dit als voorbeeld van een dossier met een positieve afloop 

door grondige argumentatie en voortdurend overleg met de betrokken partijen en zonder 

juridische strijd met de nodige gerechtskosten. 

3. Financieel verslag 2020   

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

- vele inkomsten zijn weggevallen 

- de inkomsten omtrent de lidgelden zijn fors gedaald vanwege de vermindering van de afdracht 

per lid van 5 euro naar 3 euro. 

- de gerechtskosten (erelonen) zijn, zoals vooropgesteld, sterk gedaald. 

- ondanks de Coronacrisis en dankzij de spectaculaire ledengroei is het jaar 2020 met een positief 

saldo van 4300 euro afgesloten. 

4. De begroting 2021:  

Beoogd evenwicht is niet mogelijk, we verwachten een verlies van 8500 euro. 

Echter als de afschrijving van het huis niet meegeteld wordt is er geen verlies. Het huis zelf 

vermindert ook niet in waarde. 

Stabiele toestand, maar vergt maatregelen.  De verwachte stijging van het ledenaantal kan soelaas 

bieden. 

5. Verslag van de auditor 

Auditor Yves Beken brengt verslag uit van zijn controle. 

Hij heeft voldoende interne controle kunnen doen, alle gevraagde inlichtingen en documenten 

werden bereidwillig bezorgd. 

Hij heeft het grootboek klanten, leveranciers en algemene rekeningen, de resultatenrekening en 

de balans 2020, de afschrijvingstabel en de overzichtstabel van de overgedragen winsten en 

verliezen, de rekeningen en de verantwoordingsstukken nagekeken. Hij heeft geen verrichtingen 

of beslissingen vastgesteld die een inbreuk zouden vormen op de statuten. 

Hij bevestigt dat de balans en de rekeningen, een getrouw beeld geven van de financiële positie en 

de resultaten van de VZW. 



 

 

 

Hij adviseert de raad van bestuur om een sociaal passief aan te leggen ter financiering van 

eventuele opzegvergoedingen, binnen de vzw-boekhouding een gangbare praktijk. Indien tot 

ontslag moet overgaan worden omdat bvb. subsidies niet langer worden toegekend, dan is de vzw 

voor deze ontslagvergoedingen ingedekt door de aangelegde voorziening sociaal passief. 

 

6. Prioriteiten 2021 en goedkeuring jaarplan 2021 met de Campagne 2021-2023: 50 jaar later en 

20 jaar verder en het meerjarenplan Mina 2021-2026  

Voorzitter Hugo Abts licht de prioriteiten en planning 2021 toe, alsook de campagne 2021-2023 

met de Jubileumviering 50 jaar NPOB 

Margriet Vos licht de opmaak van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 toe in het kader 

van het Mina-besluit. 

 

7. Voorstelling en stemming nieuwe en herverkiesbare kandidaat-bestuurders 

- Te herverkiezen bestuurders: Bernard Lemaitre, Frans Dhaenens, Sam Bennekens  

en Yves Vanden Bosch 

- Nieuw bestuurders: Arne Donders (Zoutleeuw) en Leen Kuijken (Leuven): zij stellen zich in het 

kort voor 

 

8. Aanduiding auditor 

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

 

9. Toelichting nieuwe ledenwervingscampagne door voorzitter Hugo Abts. 

We voeren een regionale ledenwervingscampagne ‘Cadeau NPOB Word lid’ vanaf nu tot einde 

oktober 2021.  De bonus wordt gestort op Project 3999 Natuurfonds Oost-Brabant. 

Alle geworven leden voor de afdelingen die zich formeel inschrijven om mee te werken aan deze 

campagne en de campagne ' 50 jaar later en 20 jaar verder' en ook meewerken aan de startdag op 

19 september krijgen vanuit NF Oost Brabant € 30 per bijkomend lid voor de restfinanciering van 

het afdelingsproject van de betrokken afdeling. Dit wordt geteld met de formule: (ledenstand eind 

oktober 2021 - ledenstand 30/11/2000) X € 30  (ongeacht waar en door wie het lid geworven is.)  

Er komt nog een oproep om hieraan mee te werken. 

Opmerking: Saskia van den Berg:  kleinere afdelingen gaan hierdoor minder krijgen dan grotere. 

Hugo Abts:  wanneer in de afdeling een belangrijk aankoopproject loopt, kan dit opgevangen 

worden door dat project te promoten in de eindejaars-fondsenwervingscampagne in het 

tijdschrift. 

10. Stemming en uitslag stemming 

- Via een online-formulier diende gedurende een korte tijdspanne alle voorgaande punten 

waarvoor statutair een stemming nodig is ook gestemd te worden. 

- Er werden 42 stemmen uitgebracht 

- Het verslag van Algemene Vergadering van 2020 werd goedgekeurd. 

- Het Jaarverslag, het Financieel verslag en het rapport van de Auditor werden goedgekeurd, 

evenals de ontheffing van de Raad van Bestuur van het werkjaar 2020. 

- Jaarplanning en prioriteiten 2021 worden goedgekeurd. 

- Alle te herverkiezen bestuurders en alle nieuwe bestuurders werden verkozen.  

 



 

 

11. Vragenronde 

- Sam Bennekens uit zijn bezorgdheid omtrent het beperken van bestuursmandaten tot 12 jaar bij 

Natuurpunt. Vind dat daar veel energie en tijd naartoe gaat die negatief werkt. Dat door die regel 

ook veel expertise e.d. verloren gaat, terwijl er anderzijds toch ruimte is voor nieuw mensen. Een  

aantal mensen tijdens deze vergadering uiten hun instemming met Sams bezorgdheid. 

Besluit: dit principe op een andere gelegenheid, bvb op een Algemene Raad, eventueel verder te 

bediscussiëren. 

 

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

Verslag:  Jan Van den Bergh 

 

 


