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• Beleidsplan implementeren in de VLA-werking via actieplannen

• Werking transparant maken.

• Samenwerkingen met externen opzetten 

• Samenwerking met regionale werkgroepen verdiepen –structuur van VLA 
versterken

• excursies en geo-reizen organiseren, inhoudelijk verdiepen en 
vakdidactisch omkaderen.

• Geo-olympiade ondersteunen waar nodig

• Communicatie met leden verbeteren

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

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

PROCESMATIG IN 2021
= VLA als lerarenplatform



• 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.



Waar lopen we in dit 
procesmatig werken 

tegenaan?

• Voor alle activiteiten: nood aan vrijwilligers
• Korte of lange opdracht
• Eenmalig en continu-opdracht

• Bestuursorgaan versus uitvoerend orgaan

Vraag?

Kunnen we binnen VLA overstappen op 
minieme vrijwilligersvergoeding voor continue-
opdrachten = VZW laten draaien

• Financieel beheerder
• Webmaster, webverantwoordelijke
• Leden- en abonnementenadministratie
• Facebookbeheerder
…



REALISATIES IN 2021
Productmatig

 Realisaties in nota bezorgd aan de leden RvB begin juni 2022.

 Geen ledenbevraging in 2021



Bestuursorgaan
stuurt VLA

Willen toetreden tot de 
Raad van Bestuur?

 Elisabeth Gerardy

Ontslagname uit Raad van 
Bestuur?

 Tom De Ryck, Werner Smeyers





Wijziging statuten – wijziging 
functies en bestuursorgaan

 Voorzitter: Rita Heyrman

 Secretaris: Jordy Loones

 Penningmeester: Steven Franceus

Bestuursleden:

Erik De Boeck
Evy Copejans
Els Sichien
Etienne Van Hecke
Ilse Laureyssen
Jan De Smet
Geert David
Luc Zwartjes
Nico Van de Weghe
Pascal Van Gheluwe
Elisabeth Gerardy

VZW
Ondernemingsnummer:

Maatschappelijke zetel:
Hoppestraat 9
8200 Sint-Andries 

Publicatie statuten in Staatsblad
4 maart 2022



Het financiële plaatje



Resultaat V.L.A. 2021 Saldi

ingave 1ste ingave

In Uit j jaarboek

Aansluitingen (lidgelden, abonnementen) 18193,00 18193,00 b bankkosten

Jaarboek De Aardrijkskunde -6086,88 -6086,88 d digitaal

VLA-krant -2510,66 -2510,66 e+ e+

Website enz. -2129,60 -2129,60 e- e-

Bijzondere acties 0,00 Bijzondere acties 0,00 0,00 f financieel

Congres / Symposium 1875,00 Congres / Symposium -928,28 946,72 g+ geo+

Vertegenwoordigingen -650,00 -650,00 g- geo-

Geo-Olympiade 0,00 Geo-Olympiade 0,00 0,00 k kosten

Renten (en subsidies) 0,00 Bankkosten enz. -4,88 -4,88 aa aansluiting

Werking (verplaatsingen, administratie, ...) -602,24 -602,24 o+ o+

Regionale werkgroepen 0,00 0,00 o- o-

Excursies 0,00 Excursies 0,00 0,00 p+ p+

Adverteerders, sponsors 0,00 Promotie, affiches -323,81 -323,81 p- p-

Geografische reizen 0,00 Geografische reizen -18800,00 -18800,00 r regionalen

Inkomsten in 2020 20068,00 Uitgaven in 2020 -32036,35 s+ s+

Situatie op 1/1/2021 (0:00) Situatie op 31/12/2021 (24:00) s- s-

v vla-krant

BNP-Paribas-Fortis - zichtrekening 3571,99 BNP-Paribas-Fortis - zichtrekening 0,00 Tom/Rita/Jordy vt vt

Cash 0,00 Cash 0,00 x+ x+

Belfius - zichtrekening 40040,57 Belfius - zichtrekening 9879,22 (Mandy)/Tom x- x-

ING - zichtrekening 10011,38 ING - zichtrekening 31776,37 Jordy/Rita/Tom

ING - spaarrekening 19876,72 ING - spaarrekening 19876,72 Rita/Jordy/Tom

Overname uit 2020 73500,66 Saldo naar 2021 61532,31 11968,35

Patrimoniumtax (voor zover  D28 > 25000) Totaal patrimonium op 31/12/2021: 19.876,72€            

Totaal werkingsgelden op 31/12/2021: 41.655,59€            

Evt. patrimoniumtax: 0,17% Totale evt. verschuldigde taks:

Controle: 61532,31

TEST 61532,31 61532,31 0,00

Codes

Overzicht van de rekening(en)

Totalen per post



Gewijzigde bankrekening

• Lidgelden en abonnementen:  van ING naar KBC Business – BE23 7330 6541 
3291

• Voorlopig geen spaarboekje < bank
• Verantwoordelijken voor rekening < conform opgemaakt actieplan

Steven, Kristien en Mandy

Geen patrimoniumtaks

Kwijting voor het beheer van de vereniging.

Ondertekening van het financieel verslag door twee VLA-leden – voorzitter komt 
ervoor langs.



Ledenadministratie

• Hervormd: individuele leden –
abonnementen

• Ledenregistratie digitaal via website

• Ledenadministratie transparant en eenvoudig

• Abonnementen: administratie bijgestuurd

• Studenten één jaar gratis lid – nadien 
studententarief of ledentarief.

• Mandy en voorlopig Rita< actieplan -script 

• Aantal leden terug toegenomen sinds 
2017

• Bij de start van 2022: ongeveer 800 
leraren via lidmaatschap en abbo’s.



Website
Website blijft moeilijk verhaal

Communicatie versus infobank?
Te statisch?
Rol duidelijker maken?

Kosten 2021
• Ongeveer 4.500 euro 

Actieplan 2020 = één jaar om 
substantiële verbeteringen te 
realiseren
= website uitbouwen tot relevante 
databank: informatie + kalender
Is ondertussen gebeurd.



Hoeveel gebruikers?
 Pieken: 

 donderdag 22 juli en 27 april 

 Refferal en direct search



Hoe bereiken de gebruikers de 
website?



Wie zijn onze gebruikers?



Wie zijn onze gebruikers?



 Node 1011= linkenpagina

 Node/1057  en 931 =congres RO

 Node/945 congressenpagina



beste dag om iets te posten? maakt niet uit, elke dag zelfs weekend

- beste tijdstip: 12u tot 21u en 8u 's morgens

- berichten met het meeste bereik (zie excel bijlage) van april, mei, juni

- laatste twee jaar van 975 naar 1300 volgers gegaan, ligt dicht bij theoretishc 

maximum van leraren aardrijkskunde (1500?)

- bereik en weergaven over de tijd (zie schermafbeelding hieronder)

Facebookpagina Opgestart in 2017 – balans na 5 jaar?

Pagina versus groep?  Wgr communicatie heeft 
dit niet opgenomen.
Blijft het werk van twee personen: Hans en 
ikzelf
Nu zoeken naar vervanger voor Hans

Terug op pad bij 1500ste bezoeker –
met fotoreportage…???





Publicat ies

Beantwoordt de VLA-krant aan je behoe" e?

69 antwoorden

Wat vind jij bijzonder goed aan de VLA-krant?

51 antwoorden

Links naar interessante websites

actualiteit

/

Veel info

didactische tips en info ivm activiteiten

Men blijft op de hoogte

Heel breed

Dat er steeds de geplande evenementen in staan alsook didactisch interessante tips

correcte variatie in het aanbod voor de geograaf

Variatie

uitgebreid en duidelijk

Leuke artikels, handige tips naar sites met bruikbaar lesmateriaal

De lijst met bijscholingen.

Ja

Neen

94,2%

Publicaties – VLA-krant

Zeer positief verhaal.
Ongeveer geen commentaren: zie 
volgende twee slides.

Gewenste wijzigingen in 2021?
• Lay-out/modernisering
• Melding van alle regionale 

werkgroepen 

Niet gebeurd.
In krant reeks vaste rubrieken < AV
• Interviews met leraren
• Boekbesprekingen
• Beschouwende artikels over 

onderwijs: eindtermen.
• Actie rond ‘les in de kijker’
• Kosmisch fenomeen + astrolab
• …

Actiepunt 2022
• Make-over van VLA-krant
• Doorgaan met vaste rubrieken
• Sponsoring structureel maken





Publicatie - Jaarboek

Uit lerarenbevraging, wat goed gevonden wordt is 
zeer divers
Wijzigingen?
• Didactische artikelen

Jaarboek 2021 < uitvoering van actieplan
Zeer positief onthaald door de leden



Nu naar Jaarboek 2022
Wijziging structuur werking en redactieraad:

Twee hoofdredacteurs werken in duo: inhoud versus layout en afwerking 
en een kernploeg ondersteunt.
• Secretariaat: voorlopig Rita
• Inhoudelijke feedback indien nodig: Etienne
• Sturing van lay-out en samenwerking met Mirto: Evy

Redactieraad bestaat uit:
Nico Van de Weghe
Luc Zwartjes
Etienne Van Hecke
Leen Van Hecke
Dirk Coolsaet
Anja Decoster
David Bassens
Veerle Van Eetvelde
Filip Mennes
Jan De Smet



Regionale werkgroepen

Vorige week terug life –opstartvergadering

VLA-Vlaams-Brabant en VLA-Kempen 
ontbraken op de afspraak.



Regionale werkgroepen

= fantastisch instrument om 
leraren te professionaliseren

Corona heeft werkgroepen 
verlamd in hun activiteiten

Soms digitale activiteiten 
met hogere respons dan 
normaal.

Nu terug opstartvergadering 
voor werkjaar 2021-22.

Vraag is open: real-life, blended of digitaal werken?

Rol van digitale tools voor ons computationeel 
denken?

Versterking van de werkgroepen is dringend nodig.
Vlaams Brabant organiseert 
de Geo-Olympiade in 2022.



VLA-Congres
9 oktober 2021

• Schaarse ruimte als thema bleef 
behouden.

• Ongeveer alle sprekers en 
workshopbegeleiders terug 
aanwezig

• Grote ledenopkomst: ongeveer 240 
deelnemers.  Had nog meer gekund 
< last-minute thuisblijvers zonder 
communicatie!

• Financieel break-even.





Doorstart in najaar 2022 –
congres-on-wheels 

Centrale sprekers digitaal
Excursies in typegebieden 
aansluitend.

Voorjaar 2023 – congres-
rond eindtermen RB 

Klassiek programma: sprekers + 
inspirerende workshops.

Voorbereiding vanuit VLA-denktank

VLA startte denktank op – tools voor 
een sterke aardrijkskunde
• Visie en missie afgerond
• Publicatie hierover in Jaarboek 22
• Verdere ontwikkeling van tools 

• Moeizaam proces < nog nooit zo 
opgenomen

• Diverse samenstelling: leraren, 
lerarenopleiders en pedagogisch 
adviseurs…



Georeis Jordanië
• Break-even
• Positief geëvalueerd

Toekomst?
• Werkgroep stuurt – zoekt 

kandidaat reisleiders
• Concrete plannen
• Diversiteit?
• Duurzaamheid

georeizen



Twee georeizen in de pijplijn
Lyon

Najaar 2022
Londen na de Brexit

Eerste week juli 2023

IJsland
juli 2023? Chili-Bolivië

april 2024?



Wetenschapscongres 2021

• Vijf geografische 
workshops/excursie

• +/- 20 nieuwe VLA-leden

Toekomst?
• Beperkte investering – veel output
• Zichtbaarheid als wetenschap

Wetenschapscongres 2022
• Nog onzekere toekomst



Samenwerken met partners

In 2020 dient VLA

Is er ten slo! e iets dat u ons als leerkracht aardrijkskunde wil meegeven?

Algemene Vergadering VLA

nog meer op zoek gaan naar actieve

partnerschappen

dit niet als opdracht op te nemen

95,5%

Bevraging van leden 
= duidelijk.

VLA dient actief op 
zoek naar partners 
en meer in 
partnerschappen 
te gaan.

Voorwaarde: je moet 
wel gevraagd, 
uitgenodigd worden



Samenwerking externe partners
 Samenwerking Havencentrum – trusteevergadering.

 Vlinderproject, partner in project – rol in communicatie en 
stuurgroep – sinds 2021 op non-actief.

 Departement Omgeving: ontwikkelen van poster ‘ruimte’ –
kadertekst ‘duurzaam ruimtegebruik’?  Net terug opgestart.

 Streetwise, partner in project – moet opnieuw ingediend 
worden

 Partner in project ‘Ruimtehelden’ van Kind&samenleving –
wordt opgenomen door Els en Rita.



Externe communicatie
 Persaandacht: we doen ons best…

 Poster ‘Geography is the key to our future…’ – in stock.

 Poster ‘Word leraar aardrijkskunde’ – in stock

 Poster Ruimte, ism departement omgeving. Bezorgd met Jaarboek 2020 –
nog in stock.

 Hip congrestasje uitgedeeld op VLA-congres.



Loose ends
(denktank 2020 tot vandaag)

 Terug ondervoorzitter nodig – buddy voor voorzitter.  

 Voorzitter heeft er bijna twee mandaten opzitten.

 Op zoek naar een werkgroep VLA-excursies

 Versterking van onze werking door het aantrekken van nieuwe - jonge 
medewerkers in ons geoteam – doet er iemand lippendienst voor ons?

 Nadenken binnen de vereniging over vrijwilligersvergoedingen voor 
geëngageerde leerkrachten.


