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Datum: ZATERDAG 12 DECEMBER 2020 OM 18.00 UUR 
 

Plaats:  DIGITALE VERGADERING VIA ZOOM 
 

Aanwezigheden:   
Aantal werkende leden (met stemrecht):  48       
Aantal steunende leden (zonder stemrecht): - 
Voorzitter A.V.:      Geert HERBOTS 
Secretaris A.V.:      Jos LAMBRECHTS  
Stemopnemer A.V.:     André MATHOT 
Commissaris der rekeningen 2020:   leden Raad van Bestuur 
Uitgebrachte stembrieven:    24  
 
Dhr. Herbots, Voorzitter, verwelkomt alle aanwezigen. 
 
(*) Een aantal vermelde documenten zijn terug te vinden op de website 
www.bosgroepvlaamsbrabant.be: 
 

DOCUMENTEN 
 
 Brief Algemene Vergadering 
 Jaarrekening 2019 
 Antwoordformulier 
 Overzicht betalingen 
 SO prov-BG-2021-2025 
 PV van AV 27 april 2019 

1. Goedkeuring verslag A.V. van 27 april 2019 te Steenokkerzeel 

Zie digitale stembrieftelling: unanieme goedkeuring. 
 
2. Goedkeuring rekeningen 2019 
Totaal actief na 2019:  92.664,00 €   
                               (incl. ongeveer 9.000,00 € waarborgen) 
Totale uitgaven in 2020:  15.544,58 €  
Zie digitale stembrieftelling: unanieme goedkeuring. 



 
3. Begroting 2020 
 
Zie documenten. 
 
4. Kwijting aan de Raad van Bestuur 

Beperkte activiteit, waarbij vooral het laatste jaar sterk gericht was op de 
samenwerkingsovereenkomst met de Provincie. 
Zie digitale stembrieftelling: unanieme goedkeuring. 
 
5. Ontslagen en benoemingen van bestuurders 
Momenteel ongeveer 2 bestuurders vanuit elke ‘oude’ bosgroep. 
Sommige bestuurders vielen/vallen weg.   
Dhr. Raymond Clement (lid Zuid-West-Brabant) viel na ernstige 
gezondheidsproblemen weg, en we gedenken hem hierbij eervol. 
Sommige andere bestuurders wensen eveneens om diverse redenen hun 
bestuursmandaat neer te leggen. 
Volgende personen stellen hun mandaat ter beschikking: 

Raymond Clement (+) 
Michaël Davidts 
Patrick D’Hondt 
André Mathot 
Luk Vandenbrande 

 
Volgende bestuursleden zetten hun mandaat verder: 

Florent Frederix 
Geert Herbots 
Gilbert Hollanders 
Jos Lambrechts 
Paul Vanderroost 

 
Nieuwe bestuurskandidaten: 
Dries Claes (Bierbeek), die zijn visie deelt met de andere deelnemers; 
Stefan Lenaerts (bestuurder bij Noord-Hageland) stelt zich eveneens voor. 
Zie digitale stembrieftelling: unanieme goedkeuring van beide 
kandidaturen. 
 
Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur: 

Dries Claes 
Florent Frederix 
Geert Herbots 
Gilbert Hollanders 
Jos Lambrechts 
Stefan Lenaerts 
Paul Vanderroost 

 
De ontslagnemenden worden door de Voorzitter bedankt voor hun 
belangeloze inzet, en voor de interne opbouwende discussies. 



 
6. Voorstelling samenwerkingsovereenkomst met de Provincie 
 
[De vergadering wordt, omwille van connectieproblemen, van 18.55 tot 
19.05 uur opgeschort.] 
 
De Voorzitter schetst a.d.h.v. een aantal slides de voorgeschiedenis en het 
bereikt resultaat i.h.k.v. een samenwerkingsovereenkomst met de 
Provincie Vlaams-Brabant. 
In het ganse onderhandelingsproces werd de Bosgroep Vlaams-Brabant 
juridisch bijgestaan, uiteindelijk met een succesvol resultaat: de 
samenwerkingsovereenkomst werd op 25.11.2020 wederzijds 
goedgekeurd, met ingang op 1 januari 2021. 
 
Weetje: in 2020 werden een 70-tal leden geadviseerd bij probleemcases. 
 
Hoofdprincipes in de samenwerking: 
- De Bosgroep is erkend als de unieke partner van de Provincie in haar 
bosbeleid. 
- Personeel: volgende provinciemedewerkers staan ter beschikking onder 
arbeidscontract met de Provincie: 1 coördinator, 1 administratieve 
medewerker ven 5 bosconsulenten.  De provincie verzorgt hiervoor de 
loonkost, de logistieke kost. 
- Financiering: 25.000,00 € per jaar, bovenop de reeds gefinancierde 
kosten zoals eerder aangehaald.  Daarbovenop een bijkomend budget. 
- Bestuur: we behouden onze autonomie. 
- Communicatie: de eigen website, mailadressen, logo blijven behouden. 
- ANB-middelen: in de periode 2021-2025 worden 2 extra medewerkers 
aangeworven (aanvang medio januari 2021). 
- Code van goede praktijk. 
- Nieuwe werking: 5 lokale aanspreekpunten (Brabantse Kouters, 
Dijleland, Noord-Hageland, Pajottenland & Zennevallei, Zuid-Hageland) 
met een eigen bosconsulent, lokaal advies, lokale werking (‘boscafé’), 
vrijwilligerswerking; opvolging via de Raad van Bestuur. 
- 22 nieuwe werkingspunten: cfr. art. 4.2 §3 “beleidsplan” van de 
samenwerkingsovereenkomst, zie www.bosgroepvlaamsbrabant.be.    
 
Tot slot wordt het videobericht van Jozefien Hermy (provincie) afgespeeld. 
 
 
[Interactief worden intussen binnenlopende chatvragen beantwoord.] 
 
 



Openstaande fusies:  
- Dijle-Geteland: dit moet verder met de vereffenaar en ledenvergadering 
afgehandeld te worden (volgens richtlijnen Privacycommissie); 
- Zuid-West-Brabant: de fusie werd recentelijk door de Raad van Bestuur 
én door de A.V. goedgekeurd, maar blijkbaar aarzelt Zuid-West-Brabant 
nog om de finale stap te zetten. 
Desalniettemin zal Bosgroep Vlaams-Brabant ALLE boseigenaars bijstaan. 
 
De Voorzitter dankt iedereen voor zijn deelname. 
De vergadering besluit om 20.30 uur. 
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