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HUISHOUDELIJK REGLEMENT   -   NATUURPUNT AFDELING 
TURNHOUTSE KEMPEN 
 

 
 

1. Draagwijdte 
 
1.1.Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kem-

pen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend op de statuten en het huis-
houde-lijk reglement van Natuurpunt vzw. In geval van strijdigheid hebben de statuten en 
het huishoudelijk reglement van Natuurpunt vzw voorrang. 

 
1.2.Het afdelingsbestuur bezorgt elk lid van Natuurpunt Turnhoutse Kempen dat erom vraagt  

een exemplaar van dit huishoudelijk reglement. Het ligt steeds ter inzage op de Alge-
mene Ledenvergadering. 

 
1.3. Voorstellen tot wijziging aan dit reglement kunnen opgenomen worden in de agenda van 

de Algemene Vergadering 
 
 
 

2. Naam en werkingsgebied van de afdeling 
 
2.1.De naam van de afdeling luidt voluit ‘Natuurpunt Turnhoutse Kempen’. 
  
2.2.Het werkingsgebied van de afdeling bestaat uit : de stad Turnhout en de gemeente Ra-

vels.   
 

2.3.De Kern Ravels maakt deel uit van de afdeling Turnhoutse Kempen.  
 

  

3. De Algemene Ledenvergadering 
 
3.1.De Algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden van Natuurpunt vzw die wonen 

binnen het werkingsgebied van de afdeling (zie art. 2.2) of die zich uitdrukkelijk bij de ver-
eniging als lid van de afdeling hebben aangemeld.  

 
3.2.De Algemene Ledenvergadering kan bij gewone meerderheid beslissingen van het be-

stuur goed- of afkeuren.  
 
3.3.De Algemene Ledenvergadering vergadert minstens éénmaal per jaar, en dit uiterlijk 15 

februari. Bijkomende vergaderingen worden samengeroepen door het afdelingsbestuur 
of wanneer minstens 25 leden van de afdeling hierom schriftelijk verzoeken. Het bestuur  
bezorgt de uitnodiging met alle agendapunten - schriftelijk of elektronisch - minstens 15 
dagen vooraf aan alle leden van de afdeling. De uitnodiging kan via de Haaklewie ver-
stuurd worden.  

 
3.4.De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kan volgende agendapunten vermelden: 

• Goedkeuring van het werkingsverslag van het voorbije werkjaar en de plannen voor 
het nieuwe jaar  

• Goedkeuring van het financieel verslag van het voorbije werkjaar en de begroting van 
het nieuwe jaar.  
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• Aanduiden van de afgevaardigden voor de Algemene Vergaderingen van Natuurpunt 
vzw, Natuurpunt Beheer vzw, Natuurpunt Beleid, NP-CVN vzw en Natuurpunt Studie 
vzw 

3.5. Verkiezing van de leden van het afdelingsbestuur, telkens voor een periode van drie 
jaar. De kandidaten stellen zich persoonlijk voor op de Algemene Ledenvergadering 
waar over hun kandidatuur wordt gestemd. De verkiezing van de bestuursleden ge-
beurt schriftelijk en geheim in geval dat er geen consensus bereikt wordt. 

 
 

4. De werkgroepen 
 

4.1.Binnen de afdeling zijn de volgende werkgroepen actief: 

• De werkgroepen beheer van de respectieve natuurgebieden : Turnhout Noord, 
Turnhout Zuid, Ravels 

• De werkgroep fotografie Natuur.Pixels 

• De plantenwerkgroep 
 
Wanneer een lid van een werkgroep of een bestuurslid deelneemt aan een activiteit van 
deze werkgroep, gedraagt hij/zij zich conform de gedragscode van deze werkgroep. 

 
4.2.De werkgroepen beheer zijn belast met het plannen, het uitvoeren en het evalueren van 

het beheer van onze natuurgebieden. De door Natuurpunt Beheer vzw aangestelde con-
servators maken deel uit van de respectieve werkgroepen beheer.  

 
4.3.De werkgroepen kiezen zelf een coördinator. Hij/zij kan deel uitmaken  van het afde-

lingsbestuur. Indien de coördinator verhinderd is, duidt hij/zij een vervanger aan uit de le-
den van de werkgroep.  

 
4.4 De penningmeester van de afdeling beheert de financiën van de werkgroepen. 
 

5. Het afdelingsbestuur 
 
5.1.Het afdelingsbestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een 

penningmeester, afgevaardigden van werkgroepen en gewone leden. Kandidaten moe-
ten zich vooraf aanmelden bij de secretaris. Hun kandidatuur wordt vermeld in de uitnodi-
ging voor de Algemene Ledenvergadering. Wie zich kandidaat wil stellen, moet minstens 
één jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling actief geweest zijn binnen de afdeling 

 
5.2.De voorzitter zit het afdelingsbestuur en de Algemene Ledenvergadering voor. De voor-

zitter treedt op als vertegenwoordiger van de afdeling naar buiten toe. De voorzitter zorgt 
er tevens voor dat, wanneer een of meerdere bestuursleden niet in de mogelijkheid zijn 
om hun taken uit te voeren, deze voorlopig worden waargenomen door andere bestuurs-
leden. Hij/zij stelt de agenda van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Leden-
vergaderingen op. 
 

5.3.De ondervoorzitter vervangt de voorzitter op diens vraag voor al diens bevoegdheden. 
De voorzitter en de ondervoorzitter kunnen een taakverdeling afspreken. 

 
5.4.De secretaris zorgt voor de verslaggeving van de vergaderingen van de Algemene Le-

denvergadering en van het afdelingsbestuur. De afdelingssecretaris beheert het afde-
lingsarchief. 

 
5.5.De penningmeester staat in voor het financiële beheer van de afdeling en van de werk-

groepen. De penningmeester beheert de bankrekeningen van de afdeling. 
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5.6.De gewone leden worden verkozen omwille van een bijzondere deskundigheid of erva-

ring of om een specifieke taak op te nemen. Zij worden ook bij voorkeur aangesproken 
om taken te vervullen die door andere bestuursleden tijdelijk niet kunnen worden opge-
nomen.  
 

5.7.Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij regelmatig op de activiteiten/bijeenkom-
sten/evenementen van de afdeling aanwezig zijn.   

 
5.8. Positieve houding en respect voor doelstellingen van de vereniging. 

De bestuursleden gaan respectvol en hoffelijk met elkaar en met derden om.     
Er wordt onderling samengewerkt in een geest van respect en vertrouwen.  Als er een 
probleem is, wordt dit op een open manier intern besproken.   
 

5.9  Solidariteit en loyaliteit ten opzichte van de vereniging    
De bestuursleden onderschrijven de maatschappelijke missie van de vereniging en  zet-
ten zich ten volle in voor haar doelstellingen.   
 

5.10 Extern optreden     
Indien een bestuurslid standpunten inneemt in naam van de vereniging en/of de vereni-
ging vertegenwoordigt, zal erover( moeten gewaakt worden dat de inhoud van de stand-
punten strookt met de visie van de vereniging (vb. politieke onafhankelijkheid).   Indien 
een vrijwilliger in contact komt met derden en standpunten gaat innemen, moet tevens 
duidelijk zijn of hij/zij in eigen naam dan wel in naam van de vereniging optreedt.    
 

5.11  Het vertrouwen opzeggen in een bestuurslid moet gebeuren in de bestuursvergade-
ring met een meerderheid van twee derden van de bestuursleden. Na een open discus-
sie en nadat het betrokken bestuurslid werd gehoord, delen de bestuursleden hun beslis-
sing mee tijdens de vergadering of hebben hun standpunt en beslissing schriftelijk toege-
licht bij afwezigheid. Dit besluit moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter be-
krachtiging worden voorgelegd. Zij beslist bij meerderheid van stemmen. 

 
5.12 De verkiezing van de leden van het afdelingsbestuur gebeurt volgens een toerbeurt 
  systeem. 

• Het eerste jaar gebeurt de verkiezing van de voorzitter ; 

• Het tweede jaar gebeurt de verkiezing van de secretaris;   

• Het derde jaar gebeurt de verkiezing van de ondervoorzitter en de penningmeester.  
 

13. Elk bestuurslid streeft ernaar de termijn waarvoor hij/zij verkozen werd volledig rond 
te maken. Indien een bestuurslid toch voortijdig ontslag neemt, zorgt de voorzitter 
ervoor dat de taken van het betrokken bestuurslid verder worden uitgevoerd en hij/zij 
stelt de vervanging voor op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.  
 

14. Een bestuurslid dat gedurende drie opeenvolgende malen zonder kennisgeving afwe-
zig is op een bestuursvergadering wordt als ontslagnemend beschouwd  

 
 5.15 Er is een onverenigbaarheid tussen de functie van bestuurslid van de afdeling, en   
    het uitoefenen van een politiek mandaat op gemeentelijk vlak als burgemees-
ter of   schepen. 
 
5.16 Het afdelingsbestuur is belast met de volgende taken: 

• De algemene coördinatie van de werking van de afdeling; dit slaat o.a. op de organi-
satie van minstens 6 publieksgerichte afdelingsactiviteiten per werkjaar ; 

• Deelname aan de uitgave van de Haaklewie en het beheren van de afdelingswebsite. 
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5.17 Het bestuur beslist bij consensus of met een gewone meerderheid van stemmen. In 
 geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve 
 wanneer er sprake is van het opzeggen van vertrouwen in een bestuurslid. Bij een 
 dergelijke beslissing is een tweederde meerderheid van de bestuursleden noodzake-
lijk. 
 
5.18 Er zijn minstens zes bestuursvergaderingen per jaar die afwisselend doorgaan in 
 Turnhout en in Ravels. Alle vergaderingen van het afdelingsbestuur staan open voor 
alle leden van de afdeling.   
 
5.19 De verslagen van de vergaderingen van het afdelingsbestuur worden door de afde-
lingssecretaris bewaard in het digitale archief. 
 
 

6. De reservaatverantwoordelijken 
 
6.1 De conservators worden aangesteld conform de statuten en het huishoudelijk regle-
ment van Natuurpunt Beheer vzw, op voorstel van de werkgroepen beheer. Ze staan recht-
streeks in voor alle verplichtingen die krachtens die statuten en huishoudelijk reglement uit 
hun functie voortvloeien. 
 
6.2 De conservators van de erkende reservaten moeten bij Natuurpunt Beheer vzw een 
begroting voor het komende jaar indienen en een jaarverslag van het voorbije jaar, waarin 
ook de plannen voor het volgende jaar dienen vermeld (onderhouds- en eenmalige beheers-
werken). Jaarverslag en begroting dienen door NP Beheer vzw goedgekeurd. 
 
6.3 De conservators staan in voor de praktische coördinatie van alle werkzaamheden 
 binnen hun reservaat. 
 
 

7. De Haaklewie 
 
7.1  Het afdelingsbestuur participeert in de uitgave van de Haaklewie. Deze verschijnt 
 minstens vier maal per jaar uiterlijk op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 septem-
ber. 
 
7.2  Het tijdschrift wordt gestuurd naar de leden van de Algemene Ledenvergadering, 
 zonder meerprijs op het gewone lidmaatschap. Leden van Natuurpunt vzw die geen 
deel uitmaken van de afdeling kunnen zich abonneren op het afdelingstijdschrift tegen een 
door het afdelingsbestuur vastgestelde prijs. 
 
 
 

8. Eigendom van materialen 
 
8.1 Materialen, die aangekocht worden voor de werking van de afdeling, worden  toever-
trouwd aan de betrokken werkgroep, die er zorg voor draagt. Verlies of beschadiging wordt 
zo snel mogelijk gemeld aan het afdelingsbestuur.  
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Dit aangepast Huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering 
van Natuurpuntafdeling Turnhoutse Kempen op 8 februari 2020 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
 
Voorzitter           Secretaris 
Richard Vergaelen  Gie Luyts 


