
 

 

  

Notulen 
Algemene vergadering 
 
Datum: 8 juni 2022, 20.00u 
 
Plaats: thuis via ‘zoom’ 
 
Aanwezig:  
Rita	Heyrman,	Jordy	Loones,	Geert	David,	Els	Sichien,	Dirk	Coolsaet,	Annemie	Vancleemput, Katleen	Poppe,	
Joris	Hoerée, Thibo	Joris,	Kristien	Rodiers,	Lies	Vandenbroele,	Ria	Van	Mol,	Lies	Evens,	Bjorn	Van	Bouwel,	
Lode	 Vanden	 Bussche,	 Kim	 Lambaerts,	 Marc	 Bellinkx,	 Stefaan	 Van	 Steenbergen,	 Matthias	 Herreman,	
Florence,		
	
Agendapunten 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

	
	
	

Inleiding 
 
Er is dit jaar opnieuw gekozen voor de digitale AV in juni. We hebben dan iets meer 
deelnemers dan fysiek bij het congres. ICT-problemen zijn zo wel een mogelijkheid, we 
starten  met een 40-tal min vertraging. 
Een belangrijke boodschap vanuit de VLA is dat we meer personeel/vrijwilligers nodig 
hebben. Er is geen ondervoorzitter, we zoeken een beheerder voor de Facebookpagina, de 
redactieraad van het jaarboek mag uitbreiden en ook in het bestuursorgaan stoppen 2 
mensen en komt er maar 1 iemand in ruil. In het academiejaar 2023-2024 zullen we een 
nieuwe voorzitter en secretaris nodig hebben. Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers die een 
korte opdracht op zich willen nemen (eenmalig of continu) zoals bijv een nascholing 
organiseren of ondersteuning bieden. De regionale werkgroepen zijn ook op zoek naar 
(extra) vrijwilligers. Wie zelf geïnteresseerd is of iemand kent, mag de VLA zeker 
contacteren! 
Administratief zijn er wijzigingen doorgevoerd die veel bloed, zweet en tranen hebben 
gekost. Onder andere onze maatschappelijke zetel die nu in de Hoppestraat 9 in 8200 Sint-
Andries gevestigd is. Ook de wijziging van het bestuursorgaan is door de papiermolen 
geraakt. Dat was opnieuw veel werk dat op de tafel van de voorzitter is terecht gekomen.	
	

1. Realisaties in het (gedeeltelijk coronajaar) 2021-2022 
 
Procesmatig 

• Opgemaakt beleidsplan implementeren in de VLA-werking 



 

 

• Werking transparant maken: 

o Beleidsplannen koppelen aan concrete actieplannen  

o Permanente werking in scripts gieten 

o Voorbereiden van draaiboek voor de totale werking van de vereniging. 

• Samenwerkingen opzetten met externen. 

o Met concrete partners samenwerkingen opzetten: zichtbaar maken van VLA, versterken 
van de rol van het lesvak aardrijkskunde binnen deze problematiek. 

o Aardrijkskunde meer aansluiten op de groep wetenschappen. 

o Gebruik maken van aangeboden subsidiekanalen om deze samenwerkingen vorm te 
geven. 

• Samenwerking met regionale werkgroepen verdiepen – structuur van VLA versterken 

o Jaarlijks denktank opzetten in januari en nadenken over relevante items m.b.t. de 
vereniging 

o Professionaliseringsaanbod versterken, verdiepen en richten op verschillende 
doelgroepen 

o Naast traditionele nascholingen ook professionele leergemeenschappen stimuleren. 

• Meer en jonge aardrijkskundigen betrekken bij de VLA-werking – werking meer dynamisch 
maken. 

o In bestuursorgaan 

o In tijdelijke en/of regionale werkgroepen 

o Studenten stimuleren om lid te worden en te blijven na afstuderen. 

• Excursies en georeizen organiseren, inhoudelijk verdiepen en vakdidactisch omkaderen. 

• Geo-Olympiade ondersteunen waar nodig.  

• Interne en externe communicatie van de vereniging verbeteren 

o Werkgroep communicatie  

o VLA-krant: inhoudelijke kwaliteit behouden en versterken 

o Jaarboek ‘De Aardrijkskunde’: inhoudelijke kwaliteit behouden en versterken  

o Website uitbouwen: extern - intern 

o Facebook behouden en versterken als communicatietool 

o Systeem van digitale nieuwsbrieven versterken binnen de communicatie. 

• Belang van ruimtelijk bewustzijn extern communiceren via representatie in onderwijsbeleid, pers 
en betrokken politici. 

 
Product: 

• Goedgekeurde statuten gepubliceerd in het Staatsblad op 4 maart 2022 en VLA-website. 

• Herziening van bankrekeningverantwoordelijken conform actieplan. 

• Ledenadministratie: 

o Studenten lerarenopleiding zijn jaar gratis lid – opvolging  

o Abonnementenfacturen en betalingen eindelijk op punt gesteld. 
 

• Congres ‘Schaarse Ruimte, zaterdag 9 oktober 2021 

o Life uitgevoerd – ongeveer 240 deelnemers 

o Positieve respons op inhoud en uitvoering 
 

• Participatie in wetenschapscongres,  

o Life uitgevoerd op 23 april 2022. 

o Aantal VLA-deelnemers en impact op ledenbestand: 12 nieuwe leden. 

o Onduidelijk of wetenschapscongres volgens schooljaar zal plaatshebben. 



 

 

 

• Geo-Olympiade en JON: aangepaste werking door Covid in 2021-22. 

o eerste, tweede ronde, uitgetekend door werkgroep Olympiade en JON 

o finale, uitgetekend door regionale werkgroep West-Vlaanderen i.s.m. werkgroep geo-
olympiade 
 

• Excursies en georeizen 

• Geo-reis Jordanië, uitgevoerd in paasvakantie 2022 

o 16 deelnemers 

o Reisverslag in VLA-krant 

o Katleen  

• Inhoudelijk verdiepen door beschouwende artikels in Jaarboek 

• Vakdidactisch omkaderen door reisverslagen en lesmateriaal in VLA-krant en op website 
 
Denktank, tools voor een sterke aardrijkskunde 

• Opgezet op initiatief van Elisabeth Gerardy en Rita Heyrman 

• Zo’n 15 deelnemers kwamen af op de vraag: zeer diverse herkomst 

• 4 sessies achter de rug 

• Missie en visie vastgelegd – nu praktische tools in ontwikkeling 

• Doel: concreet materiaal hebben tegen congresdag op 25 maart 2023 
 

Participatie met externe partners: 

• Samenwerking havencentrum, Trusteevergaderingen – 1keer per jaar. 

• Participatie in Vlinderproject UG. 

o Project afgerond in juni 2021. 

o VLA blijft participeren in vervolgtraject. 

• Samenwerking Departement Omgeving als voorbereiding op congres ‘Schaarse Ruimte’: 
posterproject afgerond voor congresdatum maart 2020.   

o Posters uiteindelijk meegestuurd met Jaarboek 2020. 

o Overschot in VLA-archief bestemd voor congresuitvoering ‘Schaarse Ruimte’ op 9 
oktober 2021. 

o Vervolgtraject wordt nu opgezet rond RURA 2.0 via Common Ground. 

• Samenwerking Departement Omgeving: EDO 

o Deelname aan online studienamiddag: EDO binnen ET ruimtelijke bewustzijn eerste 
graad en toepassing in stedelijke omgeving. 

o Deelname aan life-studiedag op 5 oktober 2022 

o Anja Decoster, Jan De Smet en Rita Heyrman 

• Samenwerking Universiteit Antwerpen, SBO-project Streetwise.  Projectvoorstel opnieuw inge-
diend najaar 2021. 

• Samenwerking UGent, KULeuven en AP-Hogeschool, Project ter versterking van de 
lerarenopleidingen, STEMmige geowetenschappen, de sterke aardrijkskundeleraar als spilfiguur.  
Projectvoorstel ingediend maart 2021. 

o Project niet gehaald 

o Inhoudelijke doelen willen we nu beperkt realiseren via denktank 

• Samenwerking met ‘Kind&samenleving’: project ‘ruimtehelden’. 

o Els Sichien en Rita Heyrman in denktank – ongeveer 1 keer/twee maanden 

o Proeftuinen opzetten 

o Resonantiegroep van leerkrachten 



 

 

 
Publicaties en communicatie:  

• Jaarboek ‘De Aardrijkskunde’ 

o Nieuwe werkstructuur i.s.m. Mirto. 

o Redactieraad werd sterk uitgebreid in januari 2021. 

• VLA-krant: weerom sterke jaargang  

• Website: gestart met een gerichte (interne) databank welke enerzijds verder verwijst maar ook 
relevante informatie bevat. 

• Digitale nieuwsbrief:  

o stilgevallen door wegvallen van Werner Smeyers 

o deze vakantie terug oppikken 

• Facebook: vaste waarde  

o We zoeken hier vervanging voor Hans als beheerder 
 
Belang van ruimtelijk bewustzijn en het lesvak aardrijkskunde extern gecommuniceerd in 
verschillende (media)campagnes 

o verspreiding poster ‘Geography is the key to our future’ in 2018. 

o Verspreiding poster ‘word leraar aardrijkskunde’ – verspreid in 2019. 

o Verspreiding van linnen draagtasje met wereldbol op, in 2021 
 

2. Financiële informatie: verslag en krachtlijnen bij begroting. 
 
Steven is er zelf niet, maar heeft de nodige documenten bezorgd. Net zoals andere jaren lo-
pen bepaalde inkomsten en uitgaven die normaal in balans zijn (bijv inkomsten reis en uitga-
ven reis) over verschillende (boek)jaren. Met corona en de uitgestelde reis naar Jordanië is 
dit nog meer uitgesproken. 
 
• Financieel verslag van 2021: cijfers en commentaar  

• Krachtlijnen en uitleg bij de ontwerpbegroting voor 2022 
• Ondertekening van de documenten	

 
Rita vraagt kwijting voor het beheer van de vereniging. Er zijn geen opmerkingen. De alge-
mene vergadering heeft unaniem het bestuur van kwijting voorzien en de begroting goedge-
keurd. 
 

3. Plannen voor 2022-2023 
 
Procesmatig en productmatig doorgaan op hetzelfde pad 
 

• Huishoudelijk reglement VLA implementeren in de werking en scripts opmaken voor alle 
relevante taken binnen de vereniging. 

• Website verder uitbouwen tot een gerichte (interne) databank welke enerzijds verder verwijst 
maar ook relevante informatie bevat. 

• Facebookpagina verder ontwikkelen 

• VLA-krant, Jaarboek ‘De aardrijkskunde’ en digitale nieuwsbrief: inhoudelijke kwaliteit behouden 
en versterken 

• Vanuit VLA blijven wegen op de implementatie van nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn, op 
de ontwikkeling van nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn binnen basisonderwijs.    

• Voorjaarscongres 2023 rond nieuwe eindtermen opzetten en aanwezigheid van 
aardrijkskundigen verhogen op diverse podia. 



 

 

o Zaterdag 11 maart 2023   

• Participatie in wetenschapscongres jaarlijks herhalen en aanwezigheid van aardrijkskundigen 
daar verhogen. 

• Samenwerking met externe partners verdiepen en verbreden.  Spin-offs van deze samenwerking 
stimuleren 

o Vlinderproject UG 

o Samenwerking Departement Omgeving en Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning: 
spin-offs van congres ‘Schaarse Ruimte’.  

o Als externe partner betrokken blijven bij eindwerken van studenten lerarenopleiding. 

o Project UA – mobiliteit 

o Project UG - fietsbarometer 

• Najaarsexcursie koppelen aan congres-on-wheels: geoparken. 

• Georeis: Lyon in 2022, Londen in 2023, IJsland in 2023 (?), Chili-Bolivia 2024  

• Stappen zetten naar internationaliseringsinitiatieven van VLA  

• Belang van ruimtelijk bewustzijn en het lesvak aardrijkskunde extern blijven brengen: 

o voorstel via Nationaal Comité 

o … 
 

4. Toetreden van nieuwe leden tot het Bestuursorgaan 
 
De algemene vergadering aanvaardt de kandidatuur van Elisabeth Gerardy. Welkom bij de 
club! 

5. Ontslagname uit het Bestuursorgaan 

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Tom De Ryck en Werner Smeyers. We 
verliezen met Tom één van onze meest ervaren anciens. Na jaren van inzet is de rust hem 
zeer gegund! Werner is een aantal jaar aan boord geweest, maar heeft keuzes gemaakt in 
zijn tijdsbesteding. 
 

6. Vanuit de VLA-leden en -medewerkers: vragen en discussie. 
 
Een eerste vraag komt vanuit de VLA naar de leden toe. Kunnen we binnen VLA 
overstappen op minieme vrijwilligers/onkostenvergoeding voor continue-opdrachten om 
onze VZW te laten draaien? We hebben daarbij vooral volgende functies op het oog: 
 
* Financieel beheerder 
* Webmaster, webverantwoordelijke 
* Leden- en abonnementenadministratie 
* Facebookbeheerder 
 
De bedenking is: zal een vergoeding opwegen tegen het tijdsengagement? En mag het wel? 
Of verliezen we dan onze vrijwilligersverzekering? Als het mag, kunnen we het wel 
onderzoeken als de leden daarmee akkoord gaan. Van de leden mogen we vrijwilligersver-
goedingen onderzoeken. 
 
Annemie laat weten om in een werkgroep excursies een aanzet geven voor een geologische 
excursie (zoals eerder al Gent en Leuven) te zien zitten. Met iemand of een aantal van de 
leden voor Tongeren of Brugge of …) een excursie op te stellen. 
Eventueel kunnen we de excursiewebsite (geoinfo) die Lieselot opgestart heeft, 
standaardiseren. Annemie wil meewerken in een werkgroep, maar niet alleen. 
Rita zal het in de krant zetten en een aankondiging op de website plaatsen. 
 
Een opmerking over de reizen in de pijplijn. Chili-Bolivië in april 2024, valt samen met een 



 

 

eclips in Mexico/VS. 
DE Geo-Olympiade: Vlaams Brabant organiseert editie 2022-2023. Antwerpen of Oost-
Vlaanderen komt het jaar daarna aan de beurt. 
 
De organisatie van het wetenschapscongres: die ploeg stopt er mee (en hoopt op 
vervanging), dus ook elders zijn er personeelswissels en -problemen. 
 
Marc vindt dat er nood is aan excursies die niet in steden plaatsvinden en ziet het wel zitten 
om die mee op te stellen. Mss in ruraal gebied in O-Vl (verderzetting van de geoparken van 
het congres).  
Hij zou ook het logo aanpassen. Zorgen dat de media eerst aan ons denkt ivm 
aardrijkskunde. Externe communicatie. Ook daar wil Marc aan meewerken. 
 
Thibo denkt dat de prijs van het congres hoger mag en zo raken we aan iets meer 
inkomsten. Maar het congres mag niet de vereniging (financieel) rechthouden. De prijs kan 
wel hoger: we zitten laag tov andere. 
 
De opmerking wordt gemaakt dat de bachelors aardrijkskunde te weinig aan bod komen in 
nascholingen ed. 
 
De algemene vergadering wordt afgesloten om 22u04. 
Verslaggever Jordy Loones. 


