
 

 

    

 

 
 

 
 

Verslag van de Algemene Vergadering van de RAW-CST 
zaterdag 07/04/2018, te Sint-Gillis-Waas 

 
 
Aanwezig: Kevin Nolis (Secretaris BVP), Anthonie Hellemond (Voorzitter BVP), Frank Gelaude 
(Voorzitter Nautilus), Jan Blomme (Bestuurslid Nautilus), René Allegaert (Penningmeester Lithos 
Harelbeke), Dirk Cornelissen (Redacteur GVL), Mathieu Driessen (Penningmeester GVL), Danny 
Alexandre (Bestuurslid HONA), Thierry Landtmeters (Bestuurslid ACAM), Pierre Housen (Voorzitter 
CGH), M. Delvaux (Bestuurslid CGH) 
 
Afwezig: Guapo Team Belgium, Palaeo Publishing & Library, 4 M (Volmacht aan Lithos Harelbeke) 
 
Start vergadering: 14u15 

 

 
 
Anthonie Hellemond (BVP, Voorzitter van de Raad van Bestuur) opent de vergadering en dankt alle 
deelnemers voor hun aanwezigheid.  
 

1. Quorum 
 
Één Vereniging is uit de Raad voor Aardwetenschappen gestapt (MKA) waardoor er 10 aangesloten 
verenigingen zijn.  

Er zijn 7 verenigingen van de 10 aanwezig.  
Één volmacht werd toegekend door 4M aan Lithos Harelbeke. 
Het quorum van 2/3 om geldig te vergaderen is dus bereikt. 
 
 

2. Dankbetuiging 
 
De Voorzitter dankt bestuursleden Lithos vzw Harelbeke voor hun voorzitterschap van de RAW-CST 
(2016-2017) alsook Dhr. Luc Van Gysel (Penningmeester BVP) voor de logistieke ondersteuning. 

 
 

3. Goedkeuring verslag A.V. van 2017 (laatste maal verzonden op 13-02-2018) 
 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de inhoud.  
Het verslag van de A.V. van 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 

4. Financieel verslag 
 
Het saldo op 24-03-2017 bedraagt 1.830,77 euro.  
 
Het financieel verslag moet drievoudig ondertekend worden door 2 commissarissen en Mathieu 

Driessen (Penningmeester).  

 

Er zijn niet veel kosten, enkel bankkosten en kosten voor de publicatie in het staatsblad 

 

Zie financieel verslag in bijlage.  

 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd.  



 

 

 

Vragen :  

 

- Wat moet er gebeuren met stortingen van lidgelden in het komende jaar want in 2017 is er geen 

lidgeld betaald? 

 

De kosten zijn niet zo hoog (enkel staatsblad en bankkosten).  

Voorlopig kunnen we dus nog een paar jaar verder met wat we hebben.  

René Allegaert wijst erop dat in het vorig verslag werd afgesproken om het symbolisch lidgeld van 

0,05€ per lid te behouden. 

Men is ook dit jaar akkoord om het symbolisch lidgeld van 0,05€ per lid per jaar te behouden.  

 

- Danny Alexandre stelt de vraag of dit dan voldoende is om de kosten te dekken? 

 

Dit bedrag is duidelijk niet voldoende om de kosten te dekken maar we kunnen dit in de volgende 

jaren nog bekijken en indien er geldnood zou zijn, kunnen we dit nog bijpassen. 

 
Er wordt ook besloten om de statuten dit jaar niet te wijzigen. Zo besparen we 200 euro.  
René Allegaert zal nog laten weten of Jan hier ook mee akkoord is. 
 
 

5. Wet op de VZW’s 
 
Is een VZW wel de goede vorm? Wat zou het beste zijn, VZW of Feitelijke vereniging?  
 
De Voorzitter legt het verschil uit tussen de twee vormen :  
Als VZW ben je statutair beschermd en zijn de leden niet financieel aansprakelijk.  
In een feitelijke vereniging zijn de leden wel financieel aansprakelijk.  
Het zou dus beter zijn om een VZW te blijven.  
 
De vraag wordt gesteld wat de bestaansreden van de RAW zijn?  
Volgens de Voorzitter is dat duidelijk de deontologische erecode. Een kader waarin staat wat 
aanvaard wordt en wat niet. Het zou spijtig zijn als deze Deontologische Code zou verdwijnen.  
Hij wijst daarbij ook op Artikel 15 van de deontologische code.  
Daar zouden sancties aan moeten hangen maar de vraag is, hoe dwingen we die af?  
Het heeft ook geen zin om alle groeve-eigenaars een exemplaar te bezorgen van de deontologische 
code.  
 
Er wordt besloten om een Facebookpagina alsook een nieuwe volwaardige website aan te maken met 
de logo’s van de aangesloten verenigingen om de RAW zo meer zichtbaarheid te geven. 
Momenteel wordt de website beheerd door MKA en is dit een onderdeel van hun website.  
Er moet contact opgenomen worden met Paul Tambuyser van de MKA om de website over te 
hevelen. 
 
Danny Alexandre wil wel een pagina maken voor de RAW met logo’s. 
De Voorzitter zal een facebook pagina maken.  
 
Volgens Frank Gelaude is de belangrijkste bestaansreden dat alle verenigingen mekaar zien en 
dingen kunnen zeggen van wat er in het jaar op het veld is gebeurd en informatie kunnen wisselen. 
Hij zegt ook dat het heel moeilijk is om mensen uit te sluiten (politie, juridisch,…) en als het dan 
gebeurt dan gaat deze persoon soms eenvoudig al bij een andere vereniging.  
Dan moet je werken met een blacklist waarbij bepaalde namen gecommuniceerd worden via het 
secretariaat van de RAW.  
Er zijn ook héél veel mensen die bij geen enkele club zijn aangesloten en dat is een hele grote groep. 
En het is vaak door deze mensen hun toedoen dat er toegangen worden ontzegd.  
Hij vindt ook dat we mekaar zeker niet moeten na-apen.  
Het beste is dat we die diversiteit behouden binnen de RAW.  
 
 
 
 
 



 

 

6. Oosterweelproject 
 
Lithos heeft een convenant met de Vlaamse Overheid aangegaan. Er zouden dus excursies mogelijk 
zijn bij grote werken.  
 
Stijn Goolaerts heeft het op zich genomen om de RAW te betrekken bij de onderhandelingen met 
aannemer in het kader van Oosterweelwerken. 
 
De Voorzitter legt uit dat dit project wat misgelopen is wat de excursiemogelijkheden betreft. Er zou 
immers maar één excursie kunnen georganiseerd worden op een ex-situ storthoop waarvan men niet 
precies weet uit welke lagen de zanden komen.   
We weten wel uit een vergadering die op 6 december 2017 plaatsvond met de hoofdingenieur dat 
Elasmobranch research Belgium hier onderzoek wil doen en dat zij hebben voorgesteld om een lading 
af te kopen. 
 
Frank Gelaude vindt dat een goede manier want zo gebeurt het ook in andere landen. 
 
De Voorzitter vraagt of er een draagvlak is om dit te doen vanuit de RAW?  
Iedereen stemt hiermee in.  
 
Per mail zal gevraagd worden wie wil deelnemen. Ook de verdere afhandeling zal via mail gebeuren.  

 
 

7. Naleving Deontologische Code.  
 
Dit werd reeds gedeeltelijk besproken onder punt 5.  
 
De Voorzitter wijst er nogmaals op dat hij gedurende het afgelopen jaar meermaals inbreuken heeft 
vastgesteld op de Deontologische Code en dringt alle verenigingen erop aan om hier streng in te zijn 
en al hun leden hierop te wijzen. 

 
 

8. Komende activiteiten van de verenigingen. 
 
 
Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw 

16 mei 2018 : Paleobotanical Evening met internationale sprekers Ulg Sart-Tilman campus Luik 

7-14 juli 2018 : Fieldschool Krasiejów (Polen) Deelnemers gezocht voor opgraving Trias Lagerstätten 

26 augustus 2018 : Jaarlijkse fossielenbeurs in de Bibliotheek Sint-Gillis-Waas (13e editie) 

24 oktober 2018 : Dinosaur feathers & bones: Duolezing VUB Met Dr. Koen Stein & Dr. Pascal 

Godefroit (KBIN) 

17 november 2018 : Mammoetsymposium: Mammoeten & Mammoetecologie in Dendermonde i.s.m. 

WPZ 

 

4M Association des micromonteurs de minéraux de Montigny-le-Tilleul a.s.b.l. 

17-18 november : 34e internationale ruilbeurs, Centre Culturel, rue Wilmet, Montigny-le-Tilleul 

 

Homo et Natura – HONA Leuven vzw 

11 november : Paleo Time Internationale fossielenbeurs, Remysite te Wijgmaal (Leuven) 

 

Nautilus Gent vzw 

28 april 2018 : Viering 50-jarig bestaan i.s.m. Ugent Campus de Sterre  

 

Cercle Géologique du Hainaut asbl 

24 maart 2018 : Eerste Ruilbeurs CGH in Blaton 

25 en 26 augustus 2018 : 31
e
 Internationale beurs, Hall des Omnisports te Bernissart 

22-26 oktober 2018 : Colloquium RST - Réunion des Sciences de la Terre te Lille Grand-Palais 
 

Lithos Harelbeke vzw 

2 december 2018 : Mineralen en Fossielenbeurs (31e editie)  

 



 

 

Guapo Team Belgium vzw 

23 september 2018 : 6e Mineralen en Fossielen en Edelstenenruilbeurs te Heule (Kortrijk) 

7-8 juli 2018 : Tentoonstelling  Mineralen, Haaientanden, Fossielen en Schelpen. OC Molenheem te 
Heule (Kortrijk) 
 
ACAM  
Reis naar Marokko (micromineralen) 
 
 
 
Danny wijst erop dat hij via Stijn Goolaerts informatie heeft ontvangen dat het KBIN een evenement 
wil organiseren met als naam “Be-Paleo”. Het evenement zou in februari 2019 plaatsvinden en alle 
verenigingen zijn hierop welkom met een stand.  
De vraag is of er een voorkeur is voor zaterdag of zondag.  
Zaterdag lijkt de beste optie.  
 
 
 

9. Varia 
 
- Update mailinglijst : zie bijlage 
 
- Op vraag van CGH, gelieve het e-mailadres van Dhr. Guinchon (dguinchon@aol.com) niet meer te 
gebruiken. 
 
- René Allegart informeert over “geopolis”, een soort verzekering voor niet alleen verenigingen maar 
ook voor individuen. 
 

 
 
 
 
 
Er zijn geen vragen meer en de Voorzitter sluit de vergadering om 16u20 

 


