
RAW – CST vzw 

RAAD  VOOR  AARDWETENSCHAPPEN 

CONSEIL DES SCIENCES DE LA TERRE 

                                                                                                   Homo et Natura vzw 

www.raw-cst.be      www.hona.be 
Corbiestraat 5, 9000 Gent F. Nackaertsstraat 18, 3010 Leuven 

    Nr. 183.097       nr 409809558 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Verslag van de Algemene Vergadering van de Raad voor Aardwetenschappen vzw 

/ Compte rendu de l’assemblée générale du Conseil des Sciences de la Terre asbl, 

gehouden op 7 maart 2009 te Boortmeerbeek. 

 

Aanwezig/présent:   

ACAM     Alberte Herin 

     Hendrik Harre 

 GVL     Mathieu Driesen 

 MKA     Paul Van Hee 

CGH     Pierre Masset 

 4M     René Vandenbosch 

 Nautilus    Frank Gelaude 

 Lithos     René Allegaert 

      Jan Vanheuverzwijn 

NatHist Museum Boekenberg Michel Wagenaar 

 HONA     Erik Vercammen 

      Peter Beckers 

      Kristof Van Praet 

      Rik Taes 

 

Verontschuldigd/excusé : 

BVP : Jean Devidts en Johan De Wilde 

HONA :  Stijn Goolaerts   

 

 

 
Verslag 2008:  

Het verslag van de Algemene Vergadering van 8 maart 2008 te Boortmeerbeek 

wordt goedgekeurd, met de verbetering dat de datum voor de beurs van Nautilus 

15-3-2009 betreft. 

 

1. Brieven leden-verenigingen 

GEST heeft een brief dd 3-2-09 aan het secretariaat gericht met de boodschap dat 

de deelname aan de RAW/CST opgezegd wordt, met als argumenten besparingen 

en een gebrek aan dynamisme bij de Raad ; voor de toekomst wordt eventuele 

nieuwe deelname niet uitgesloten. L’ Escargotite had al eerder via e-mail zijn deel-

name opgezegd. 

 

De vergadering neemt akte van deze beslissingen, maar betreurt ze, omdat geza-

menlijke inzet en samenwerking de enige mogelijkheid zijn om iets te bereiken voor 

de verenigingen en hun leden.  Deze beide verenigingen  zullen in de toekomst net 

zoals alle andere geologische verenigingen de uitnodigingen en verslagen blijven 

toegestuurd krijgen. De verslagen zullen ook op de webstek van de RAW/CST 

geplaatst worden, om zo de uitstraling te bevorderen. 

 

 

http://www.raw-cst.be/
http://www.hona.be/


 

2. Financien: 

Het financieel verslag : 

Dit wordt goedgekeurd. Er waren nog enkele achterstallige lidgelden 2008 

met name HONA en de GVL. Deze verenigingen hadden evenwel geen 

verzoek tot betaling ontvangen : dit wordt nagekeken (intussen is gebleken 

dat oude e-mailadressen de oorzaak zijn, en de betaling wordt geregeld). 

De begroting 2009  

Deze wordt opgesteld en eenparig goedgekeurd. Op voorstel vanuit de 

vergadering wordt het lidgeld gehalveerd, op 5 eurocent per lid van een 

vereniging, omdat enerzijds de uitgaven van de RAW/CST erg beperkt zijn, 

maar er anderzijds zo een engagement van de verenigingen getoond wordt. 

 

3. Bestuur RAW/CST :    

Voorzitterschap/secretariaat:  In 2008-09 werd dit verzorgd door HONA. Omdat 

L’Escargotite afhaakt, wordt de oorspronkelijke lijst vanaf 2010 herhaald (gedigita-

liseerde lijst is bijgevoegd). In 2010-11 is het dus de beurt  aan Nautilus, en nadien de 

MKA. De volgende algemene vergadering vindt plaats op zaterdag 13 maart 2010, 

in het Gentse. 
 

4. Contacten met de overheden : 

Rene schetst de stand van zaken : er zijn een reeks contacten geweest met het 

kabinet en de top van de administratie van openbare werken van het Vlaamse 

gewest. Deze hebben geleid tot een ontwerp van overeenkomst, waar iedereen 

achter stond.  

Heel pas is er echter ineens een gewijzigde tekst opgedoken,  met heel wat verschil-

lende veranderingen. Het is niet duidelijk van wie ze komen, en waarom ze er geko-

men zijn. Het lijkt allemaal erg formalistisch van aard, archeologie en geologie 

worden (weer eens) door mekaar gehaald, en de voorgestelde procedures zijn niet 

praktisch werkzaam. Daarom is het zaak erg snel te reageren, vooraleer deze tekst 

zou ondertekend geraken. Alle opmerkingen en voorstellen zo snel mogelijk 

bezorgen aan René. 

We moeten ook al denken aan verdere stappen. Om te beginnen zou er ook met 

het Waalse gewest een gelijkaardige overeenkomst moeten kunnen komen. Vervol-

gens zijn er de GEOsites, waar met Natuurpunt gesprekken zouden moeten aange-

knoopt worden over medegebruik, beheer, toegankelijkheid enz. De vergadering 

vraagt aan HONA om hiervoor stappen te zetten, gelet op de bestaande contacten 

ervan. Dit zal gebeuren in de loop van het voorjaar. Algemeen zou er trouwens meer 

contact, uitwisseling en samenwerking moeten komen tussen de geologische en de 

natuurverenigigen. Dit kan waarschijnlijk best starten langs persoonlijke contacten, 

het geven van voordrachten en/of gidsen van wandelingen. 

 

5. Webstek : 

Deze wordt onderhouden door Paul Tambuyser van de MKA, die dadelijk gerea-

geerd heeft op de vraag om er de aankondiging van de algemene vergadering op 

te plaatsen.  

We gaan er ook de verslagen van de algemene vergadering op (laten) plaatsen. 

Ook interessante artikels van algemene aard zijn welkom, en die kunnen bezorgd 

worden aan paul@minerant.org . De verenigingen worden ook opgeroepen om de 

webstek te vermelden in hun tijdschrift. 

 

 

mailto:paul@minerant.org


6. Lidmaatschap RAW/CST 

Dit werd reeds behandeld bij het begin van de vergadering (zie punt 1) 

 

7. Verzekering en veiligheid :  

Veiligheid, preventie en verzekeringen zijn erg belangrijk, zowel naar buitenuit als 

voor de leden.  Daarom was besloten hierrond te werken, en vorig jaar was 

gevraagd dat alle verenigingen een overzicht van de stand van zaken zouden 

opstellen en bezorgen. 

Peter Beckers heeft een overzicht gemaakt van de ontvangen antwoorden, die 

jammer genoeg erg beperkt in getal waren.  Dat betekent daarom niet dat er niets 

inzake veiligheid gebeurt bij de verenigingen die geen antwoord stuurden, maar wel 

dat het (nog) niet volledig en gesystematiseerd is.  

Nochtans zal een uitgewerkt veiligheidsbeleid meer en meer een noodzaak worden, 

zeker voor de toepassing van de convenant. Daarom worden alle verenigingen 

opgeroepen om a) hun veiligheidsbeleid verder uit te werken en b) alle aanvullingen 

en veranderingen zo snel mogelijk te bezorgen aan Peter Beckers. 

Er worden nog ideeën uitgewisseld :  de familiale verzekering van de deelnemers 

treedt op in eerste lijn ; ook sprekers en gasten opnemen in de polis ; zelfs voor een 

VZW kan een ’bestuursverzekering’ interessant zijn ; we moeten allemaal zorgen voor 

lidkaarten voor onze leden, met vermelding van veiligheidsregels, noodnummers en 

ook van de RAW/CST. 

 

8. Beurskalender: 

 MKA   9+10/5/2009 Minerant 

 Bernissart  29+30/8/2009 

 4 M   7+8/11/2009 

 ACAM   21+22/11/2009 Intergem   

 Lithos   6/12/2009 

 ACAM  27+28/2/2010 Inra 

 Nautilus  21/3/2010 

 

9.  Varia : 

 De vraag wordt gesteld of het aanvoelen bij iedereen leeft dat er de laatste 

jaren minder fossielen op beurzen aangeboden worden, en hoe dat zou 

komen. De meeste leden delen die indruk, maar niemand heeft er een 

eenduidige of sluitende verklaring voor, al spelen volgende elementen zeker 

een rol : er is weinig nieuw aanbod van fossielen ; de laatste tijd verschijnen er 

meer en meer ‘esoterische’ mineralen, die zowel de echte mineralen als de 

fossielen naar de achtergrond duwen ; fossielen zijn minder dan mineralen 

geschikt als sierstuk ; heel wat oude verzamelaars van fossielen zitten met een 

voorraad die ze willen opruimen 
 Het voorstel wordt gedaan om met een infostand op beurzen te gaan staan, 

om de RAW/CST (en de leden-verenigingen) voor te stellen. Dat zou in het 

bijzonder te Brussel, Luik en Namen nuttig zijn, omdat er uit die streken weinig 

of geen respons komt. Het is natuurlijk moeilijk om zo’n stand heel de dag te 

bemensen, maar eventueel zou het ook bij een standhouder kunnen staan 

(die we dan vergoeden voor de extra-kosten). Het voorstel wordt interessant 

geacht, maar het lijkt beter nog even te wachten : als de convenant met het 

Vlaamse gewest lukt, hebben we iets om mee naar buiten te komen. 



 Blijkbaar is het de laatste tijd iets gemakkelijker geworden om toelating te 

krijgen voor bezoek aan groeves ; aan de andere kant is er wel een tendens 

tot beperken van het aantal deelnemers 

 Een mogelijkheid voor uitstappen, speciaal in de winter, is een bezoek aan 

steenverwerkende bedrijven (waar misschien ook nog een storthoop is waarin 

kan gezocht worden) 

 

10. Taakverdeling 

 Verslag van de vergadering, en brieven naar de verenigingen GEST en 

L’Escargotite :  HONA 

 Contact leggen met Natuurpunt : HONA 

 Contacten met Vlaams ministerie van openbare werken : René 

 Antwoorden over veiligheidsbeleid en –maatregelen: iedereen 

 Doorsturen model lidkaarten en folder van RAW/CST : Lithos 

 

 

 
Volgende algemene vergadering : zaterdag 13 maart 2010 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariaat RAW/CST 2008-09:  

Erik Vercammen, Dutselhoek 17 te 3220 Holsbeek, erikvercammen@fulladsl.be 
 


