
2022
schoolvakantie x x x x x x x x x x x x x x

deadline subsidiedossiers: Subsidie herbebossing (1) (ANB); 
Projectsubsidie Groene Rand/VSGB (2) (ANB); Projectsubsidie 
Natuur/PSN (3) (ANB); Projectsubsidie Soorten/PSS (4) (ANB); 
Projectoproep Aankoop gronden voor bebossing (5) (ANB) (4)? (2) (3)

(1) 
(5) (1)

subsidies zonder vaste indiendatum of projectoproep: Subsidie Bebossing (ANB); Projectoproep Aankoop gronden voor bebossing voor lokale besturen (ANB)

Operationeel
ADVIES en EERSTE TERREINBEZOEK
binnenkomende vragen via onthaal en via 
bosconsulenten
lidmaatschap in ledendatabank
terreinbezoek en advies 

AANPLANTINGEN
- Projecten verzamelen
- Infosessies bosuitbreiding
- Uitsturen bestek aanplantingen ? ?
- Gunning bestek aanplantingen
- Voorbereidingen aanplantingen en plantplannen 
tekenen
- Aanplantingen opvolgen

INDUSTRIE HOUTVERKOOP
- Voorbereiding en werving deelnemers
- Schalmen
- Houtcatalogus
- Houtverkoopsdag
- Schoontijd
- Exploitaties opvolgen

VRIJSTELLING
- Voorbereiding en bundelen noden
- Uitsturen bestek vrijstellingen?
- Gunning bestek vrijstellingen
- Vrijstellingen opvolgen

OPMAAK NATUURBEHEERPLANNEN
- Opnemen allerhande vragen
- Aanschrijven boseigenaars voor gebundelde 
opmaak
- Infosessie en informatiecampagnes
- Opmaken verkenningsnota
- Inventarisatie percelen
- Opmaak en indienen beheerplan

BRANDHOUTVERKOOP
- Wervingscampagne brandhoutkopers
- Voorbereiden brandhoutverkoop
- Lancering brandhoutweb en plaatsen 
brandhoutloten
- Opvolging exploitatie brandhoutloten

ANDERE BOSWERKEN
- Bospoelen (aanvragen omgevingsvergunning, 
aanbesteding via bestek+gunning, opvolgen 
uitvoering)
- Exotenbestrijding
- Eerste dunning
- Terreinvoorbereidende werken (bosmaaier, 
klepelen/frezen)?
- Andere?

DIENSTVERLENING AAN OPENBARE BESTUREN
- Wettelijk kader en aanbod andere partners 
onderzoeken
- Status lidmaatschap en betrokkenheid bij BG van 
openbaar bestuur in kaart brengen

- Communicatiekanalen openbaar bestuur checken

- Promotie en communicatie bij openbare besturen
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Communicatie
EIGEN KANALEN
- Digitale nieuwsbrief
- Facebook pagina
- Website bosgroepvlaamsbrabant.be
- Bosgroep krantje - Bosblad? ?

VORMINGEN EN EVENTS
- Publieksevents recreatief ledendag/wandeling?
- Plantacties?
- Dag van Boseigenaar
- Vorming voor leden per regio? eerste hulp bij jong opgroeiend bos?
- Algemene vergadering/ledendag

- Netwerk- en infomoment voor leden (Boscafé)? ZH? DL? NH? PZ? BK?

PERSBERICHTEN
- Plantacties
- Dag van Boseigenaar
- Project in de kijker?

OPRICHTEN BOSGROEP KRANTJE
- Opmaken bestek layouter
- Uitbestedingproces opdracht aan layout bureau
- Gunning layout opdracht
- Uitwerken werkinstructie en aanpak
- Uitbrengen fysiek krantje

Vzw bestuurlijk
RAAD VAN BESTUUR

ALGEMENE VERGADERING

SO met PROVINCIE
- Ontwerp beleidsplan 2022-2025 voor deputatie
- Ontwerp jaarprogramma 2022 voor deputatie
- Verantwoordingsdossier (jaarverslag 2021; 
jaarrekening en balans 2021; jaarprogramma 2022; 
begroting 2022) voor deputatie deadline 31 mrt
- Toekenning middelen 2022 vanuit provincie - 
automatisch na verantwoording
- Indiening rapportage 2020 bijdrage aan 
klimaatactieprogramma van provincie (team 
Klimaat)

SO met ANB/VLM
- Indiening jaarplanning 2022 15 dec 21! 1 febr - deadline provincie bij ANB
- Indiening rapportage 2021 31 mrt
- Meewerken aan evaluatie actieplan 2021-2024 
(ergens in 2022)?
- Indiening jaarplanning 2023 15 dec
- Overleg afstemming partners

KOEPEL
- RvB Koepel
- CN-overleg 18 mrt terreindag

NP BRABANTSE WOUDEN
- Overleg en invulling geven aan bosverhaal

EVALUATIE WERKING
- Houtverkoop 2021
- Uitgave financiële ondersteuning bos
- Vrijstellingen 2021
- Plantseizoen 21-22


