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Algemene Vergadering van 11 maart 2023 
 

Aanwezige stemgerechtigde leden: Marc Adriaenssens, Walter Gijkens, Danny Jonckheere, Wim Mertens, Marc 
Raes, Koen Schelkens, Luk Smets, Ria Thys, Stan Van Damme, Dirk Vandorpe, Peter Van Elsacker, Franz Van 
Leekwyck, Rony Van Regenmortel, Luc Van Schoor. 

Verontschuldigde stemgerechtigde leden: Freddy Tuerlinckx met volmacht aan Peter Van Elsacker, Raf Van der 
Veken met volmacht aan Danny Jonckheere, André Van Langenhove met volmacht aan Luk Smets. 

 

De structuur van de vereniging wordt in herinnering gebracht door Luk Smets.  

1. Stemgerechtigde leden 
Franz Van Leekwyck en Mark Snyders nemen ontslag als stemgerechtigd lid. Anderzijds 
bieden Walter Gijkens, Marc Adriaenssens en Marc Raes zich aan als stemgerechtigd lid. 
Deze kandidaturen worden eenstemmig aanvaard. 

Na het acteren van deze ontslagen en toetredingen telt onze vzw 21 stemgerechtigde leden. 
12 leden nemen actief deel aan de vergadering, 3 leden hebben een volmacht gegeven aan 
een ander lid. Met een totaal van 15 voldoen we aan het quorum om geldig te vergaderen, ook 
aan het 2/3-quorum, vereist voor de statutenwijziging. 

2. Statutenwijziging 
De Wet op Verenigingen en Vennootschappen van 23 maart 2019 legt ons een aanpassing 
van de statuten op. Via onze website konden de aanpassingen op voorhand ingezien worden. 
Naast de wettelijk verplichte aanpassingen wordt de mandaatsduur voor bestuursleden van 2 
op 3 jaar gebracht. De wijzigingen worden unaniem goedgekeurd. De nieuwe versie is te 
vinden op onze website. 

3. Bestuur 
De bestuursmandaten van Danny Jonckheere, Wim Mertens, Luk Smets en Raf Van der 
Veken lopen statutair ten einde. Deze leden stellen zich opnieuw kandidaat als bestuurder en 
worden door de vergadering aanvaard. Ook het mandaat van Koen Schelkens loopt ten einde, 
maar Koen stelt zich niet meer kandidaat. Franz Van Leekwyck wenst zijn mandaat wegens 
leeftijd te beëindigen. Marc Raes stelt zich kandidaat als nieuw raadslid. De vergadering 
aanvaardt al deze wijzigingen. Dit brengt het aantal bestuurders op 9. 

Voor de vertegenwoordiging van Natuurpunt Hobokense Polder in Natuurpunt worden 
volgende afgevaardigden aangesteld: 

- voor Natuurpunt Beheer vzw: Wim Mertens 
- voor Natuurpunt Educatie vzw: Ria Thys 
- voor Natuurpunt Studie vzw: Luc Van Schoor 
- voor Natuurpunt Beleid vzw: Danny Jonckheere 
- voor Natuurpunt vzw: de 4 vernoemde leden te samen + Marnix Lefranc 
- Vogelwerkgroep Ardea: Wim Stappers 
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mailto:info@hobokensepolder.be


4. Financieel Verslag 2022 
Vervolgens wordt het financieel verslag 2022 voorgesteld door penningmeester Luk Smets. 
We hebben een positief resultaat van 4.051 euro. Volgende bestemming wordt gegeven: 

- 202 euro wordt onttrokken uit de reserves voor de werking Vogelwerkgroep Ardea 
- 177 euro wordt onttrokken uit de reserves voor beheer Hollebeek  
- 234 euro wordt toegevoegd aan de reserves voor beheer Tarzanboskes 
- 318 euro wordt onttrokken uit de reserves voor de juridische strijd tegen hoogbouw 

door MCA 
- 4.513 euro toegevoegd aan het eigen vermogen als positief saldo over 2022. 

De rekening met een balanstotaal van 196.336 euro wordt goedgekeurd. 

5. Begroting 2023 
Eveneens wordt de begroting 2023 ten belope van 9.750 € voor afdelingswerking, 154.449 € 
voor het beheer van natuurgebied Hobokense Polder en 2.350 € voor de Tarzanboskes door 
de vergadering goedgekeurd. Er wordt in herinnering gebracht dat er een oorlogskas is van 
19.167 € voor de juridische strijd tegen MCA, waarvan we hopen dat deze niet meer 
aangesproken zal moeten worden. 

6. Jaarverslag 2022 
Een jaarverslag van het voorbije werkingsjaar en een jaarplanning voor het komende worden 
door Ria Thys gegeven aan de hand van een geïllustreerde powerpointvoorstelling. Danny 
Jonckheere toont een filmpje samengesteld uit verschillende opnames van wildcamera’s en 
geeft toelichting over enkele projecten, waaronder de paddenoverzet. 

 

 

 

 

 

Danny Jonckheere  Luk Smets 
Voorzitter  Penningmeester 


