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Verslag Algemene Vergadering RAW-CST  
25/03/2017 
 

 
 
 

Harelbeke  25 maart 2017.  
Begin van de vergadering om 14u15. 
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   - Jaarlijks bijwerken adressenbestand v/d vertegenwoordigers RAW-CST. 
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Jan Vanheuverzwijn ( LIthos , voorzitter van de Raad van Bestuur ) opent de vergadering en 
dankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid.  
 
Er zijn 10 verenigingen lid van CST-RAW, 9 zijn aanwezig. 
CGH is verontschuldigd  ( viering 30 j CGH ) 
MKA gaf dit jaar zijn ontslag. 
 
2/3 van de verenigingen moeten aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.   
Er moeten dus minimaal 7 verenigingen aanwezig zijn of volmachten gegeven zijn.  
9 verenigingen waren aanwezig en er zijn geen volmachten ontvangen   
Het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.  
 

 
1. Verslag van de algemene vergadering RAW-CST 2016 
 
De belangrijkste punten uit dit verslag worden nog eens toegelicht.  
Elke deelnemer aanvaardt het verslag van de algemene vergadering van 2016.  
 

 
2. Financieel verslag 2016 
 
Mathieu Driesen (GVL) volgde Paul Van Hee op als penningmeester.  
 
Op datum van 22/7/2016 was er 1968,62 € in kas.  
De rekeningen worden door iedereen goedgekeurd.  
 
Het jaarlijks symbolisch lidgeld van 0.05 €/lid van de verenigingen blijft behouden.  
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Het oude rekeningnummer kan niet meer gebruikt worden, gezien de wijzigingen in het 
staatsblad. ( vroegere rekening was geopend door een feitelijke vereniging ) 
Mathieu opent een nieuwe rekening. 
Aan Paul van Hee ( MKA ) wordt gevraagd de resterende gelden over te maken op de nieuwe 
rekening.  
 
In afwachting van het nieuwe nummer worden best geen lidgelden meer gestort op het oude 
nummer.  
 
 
 

3. Statutenwijziging  beslist in AV 2016   
 
Gevolggevend aan de bespreking in de vorige AV van 2016 werden de statuten aangepast en 
gepubliceerd in het staatsblad  op 7 oktober 2016 
 
Samengevat :  
 
a) wijziging aan de bestuurderslijst :  
 
De volgende bestuurders worden aangesteld :  
  
  
Raad van Bestuur 1/1/2016-31/12/2017:  
  
Jan Vanheuverzwijn  (Lithos - voorzitter)  
Anthonie Hellemond  (BVP – 1e vicevoorzitter)  
Rene Vandenbosch  (4M – 2e vicevoorzitter)  
Rene Allegaert   (Lithos - secretaris) 
Mathieu Driesen   (GVL  - penningmeester) 
 
Volgorde volgende voorzittende verenigingen telkens van 01/01 tot 31/12 
 
2018-2019  Belgische Vereniging Paleontologie 
2020-2021  Cercle Géologique du Hainaut 
2022-2023  Palaeo Publishing ( onder voorbehoud ) 
2024-2025  Guapo Team Belgium 
2026-2027  Acam 
2028-2029  Geologische vereniging Limburg  
2030-2031  Hona  
2032-2033  Nautilus 
2034-2035  4M 
 
 
  
b) toe te voegen aan art. 31 :   

  
Bij alle activiteiten of uitstappen waarbij de RAW-CST betrokken wordt, dient de RAW-CST 
enkel als contactorgaan, en nooit als organisator of verantwoordelijke.  
Alle operationele verantwoordelijkheid ligt bij de ledenverenigingen zelf die deelnemen aan de 
activiteit, zelfs als de RAW-CST het initiatief zou nemen tot het organiseren van een 
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operationele activiteit. De RAW-CST noch hun bestuurders kunnen verantwoordelijk gesteld 
worden bij gebeurlijk ongeval of beschadiging.. 
Bij dergelijke activiteiten zullen de deelnemende verenigingen een document opstellen waarin 
het bovenstaande vermeld wordt.    
Alle verenigingen aangesloten bij de RAW-CST zullen dit ook opnemen in hun huishoudelijk 
reglement. 
 
 
c). wijziging van art. 7 van de deontologische code  

     
 
Hieronder onderstreept is toegevoegd aan de originele tekst   
  
Art. 7 - Handel in Geo-objecten  
 
Het is de amateur-geoloog of verzamelaar van geo-objecten slechts toegelaten occasioneel 
handel te drijven in geo-objecten met als enig doel hun collectie te verrijken of de 
prospectiekosten te dekken. 
Ruilen wordt aangemoedigd als middel om de eigen verzameling uit te breiden. 
   
 
VZW Of FEITELIJKE VERENIGING ?  
 

De vraag wordt gesteld of we niet kunnen overschakelen naar een feitelijke vereniging.  
De 2 jaarlijkse verplichte aanpassing van de statuten brengt heel wat onnodig werk en kosten 
mee.  
 
Na bespreking zijn alle verenigingen unaniem van mening dat een VZW structuur essentieel is 
voor de geloofwaardigheid van de RAW-CST vereniging. 
 
Inkomend voorzitter BVP zal tegen de volgende AV de Wet op de VZW’s laten uitpluizen om te 
zien hoe we de organisatie eventueel anders kunnen structureren of wat de mogelijkheden zijn 
ter vereenvoudiging.  
 
 
 
 

4. Gemeenschappelijke actie RAW-CST  
 
Bespreking van de reacties op het rondschrijven van 7/6/2016 i.v.m. gemeenschappelijke 
acties t.o.v. carriere-eigenaars en de ontginningssector.  
Met dank aan 4M, Kristiaan, Tom, CGH en Acam voor de schriftelijke reacties.  
 
Een belangrijke bijdrage wordt voorgesteld door CGH : 
 
- De CGH is bereid de onderhandelingen met het Waalse Gewest te reactiveren via J. 
 Galant ( cfr convenant met Vlaamse gewest – Een vertaling hiervan werd bezorgd en 
 kan dienen als starttekst ) 
- Pierre Housen, voorzitter, wil toetreden tot een mogelijke werkgroep naar de 
 ontginningssector 
- Een toenadering tot de academische sector vindt men noodzakelijk 
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Het is duidelijk dat RAW-CST zich meer moet profileren en promoten t.o.v.de buitenwereld . 
 
Enkele bemerkingen van rond de tafel :  
 
 - het is belangrijk goodwill te creëren t.o.v. uitbaters en openbare besturen 
 
- spelen op erfgoedwaarde van sites en gevonden zaken 
 
- tonen wat RAW leden al gepresteerd hebben vb ten bate van gemeenten,   
 groeven of algemeen belang 
 
- veiligheid is een hoofd-issue  
 
Er wordt overeengekomen dat alle verenigingen binnen de 2 maanden voorstellen laten 
kennen waarmee we de ontginningssector en openbare sector kunnen benaderen.  
 

Wat kan RAW-CST bieden ?  – hoe kunnen we RAW-CST promoten ?  
 
 
 
Volgende zaken kwamen ook aan bod :  
 
- BVP :  Zou iedere vereniging 1 uitstap per jaar kunnen openstellen voor alle RAW leden ( met 
beperkt maximum voor externe deelnemers ) ? 
 
- Nautilus : de excursies van Nautilus staan in principe open voor de RAW leden 
  
- Guapo : kunnen de kalenders van de zoektochten openbaar gemaakt worden ? 
 
- Hona : Kan er een eigen veiligheidsreglement opgesteld worden voor RAW ?  
  Aan de groeves de veiligheidsvoorschriften opvragen en hieruit een sluitend 
veiligheidsreglement distilleren.  
 
- BVP : checken met de veiligheidscoördinatoren en vergelijken met de deontologische code 
 
- Guapo : website verbeteren / ( huidig probleem : zit onder MKA ) 
 
- Nautilus : kinderen meenemen alleen onder expliciete toelating van de uitbaters 
 

 
5. Persoonlijke certificatie  
 
Een voorbeeldtekst werd verspreid op 17/3/2017 aangaande een mogelijke persoonlijke 
certificatie voor aan uitstappen deelnemende leden.  
 
Het principe, de voor- en nadelen en de mogelijke positieve invloed op vergunningen wordt 
uitvoerig besproken.  
 
Het voorstel wordt niet aangenomen.  
Stemming : 1 voor en 9 tegen 
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6 . Komende activiteiten van de verenigingen 

 

HONA   Paleotime 12/11/2017 
4M   bourse 4 en 5/11/ 2017 
CGH   bourse 26 en 27/8/2017 
Guapo  tento 8 en 9/7/2017  
Nautilus  beurs 18/03/2018 
BVP    
LITHOS  beurs 03/12/2018 
ACAM   Imra beurs 24 en 25/2/2018 

 
 
7. Varia 

 
- machinale werktuigen ? : besluit : Art. 8 niet aan te passen   
 
- Stijn Golaerts : KBIN : lezingen en workshops + bezoek achter de schermen  
 Voorzien in februari 
 Anthony : dan profileren als RAW – samenwerking van de leden met eigen standje?  
 

 
Einde van de vergadering tegen 16u30. De voorzitter dankt de deelnemers en er wordt aan de 
deelnemers nog een stukje taart en koffie of frisdrank aangeboden. 
 
 
 

8. Bijlagen   Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst - Lijst met de leden van RAW/CST. 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Voor VZW RAW-CST, 
Ondernemingsnummer 0459.994.289 
 
De voorzitter      De secretaris 


