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BEZOEK VAN HET BOS 
VAN MEERDAEL

Programma
14u00 Bosbezoek (Oud-Heverlee)
16u00 Algemene vergadering
18u00 Lezing
19u30 Aperitief en diner

UITNODIGING

Het Meerdaalbos is samen met het Zoniën-
woud en het Hallerbos een overblijfsel van 
het grote Kolenwoud van Brabant. Het is een 
oud bos met een rijk bos- en natuurpatrimoni-
um. We bezoeken het bos in het gezelschap 
van de agenten van het Agentschap voor Na-
tuur en Bos die ons hun boshernieuwings-
beleid zullen uiteenzetten, hetwelk voor een 
groot deel gesteund is op het beheer van de 
natuurlijke verjonging, aangevuld met de in-
troductie van verrijkende aanplantingen van 
cellen (kloempen).
Ook het ontwerp van een nieuw Vlaams be-
leid voor openbaar bosbeheer, met name 
aangepast aan de klimaatverandering, zal 
worden gepresenteerd.

ALGEMENE 
 VERGADERING VAN 

DE KONINKLIJKE 
 BELGISCHE BOSBOUW-
MAATSCHAPPIJ

Woensdag
26 april 2023

Château de l’Ardoisière
Chaussée de Tirlemont, 87b

1370 Jodoigne

14u00



© Château de l’Ardoisière

© Pierre Bormann

GEWONE 
ALGEMENE 
VERGADERING
16u00

In februari 2022 ging de Waals minister van het 
Bos,  Céline Tellier, in samenwerking met haar ad-
ministratie, van start met haar initiatief genaamd 
“de Zittingen van het Bos” met de uiteindelijke be-
doeling om tot een Gewestelijk Bosbouwplan te 
komen. Dit unieke project heeft als ambitie om, in 
overleg met de vertegenwoordigers van alle sta-
keholders van de hout- en bosindustrie en in een 
geest van intensieve samenwerking, de strategi-
sche koers uit te zetten op korte, middellange en 
lange termijn voor de Waalse bossen, opdat deze 
multifunctioneel zouden blijven.
Het adviesbureau WINCH werd onder de arm ge-
nomen voor het organiseren en in goede banen 
leiden van de werkzaamheden, die plaatsvonden 
van mei 2022 tot januari 2023.
Jean-François Gosse, vennoot bij WINCH, zal ons 
deze resultaten voorstellen en toelichten en zal 
ons bovendien uitleggen hoe de vertegenwoordi-
gers van de 63 stakeholders, waaronder de KBBM, 
hun collectieve intelligentie hebben ingezet om de 
strategische resoluties op te stellen die als richt-
lijnen zullen dienen voor het opmaken van het toe-
komstig Gewestelijk Bosbouwplan.

1. Goedkeuring van het verslag van de AV 
van 22 juni 2022

2. Beheersverslag 2022 en activiteitenpro-
gramma 2023

3. Goedkeuring van de rekeningen van 2022
4. Goedkeuring van de begroting 2023
5. Statutaire verkiezingen
6. Kwijting aan de bestuurders en kwijting 

aan de verificateurs van de rekeningen
7. Verwelkoming van de nieuwe voorzitter 

van de KBBM

LEZING :
Zittingen van het Bos, 
waar zijn we, waar gaan 
we heen ?

Par Jean-François Gosse (Winch)

18u00

DRIEGANGENDINER
19u30
Menu
- Tartaar van zeebrasem
- Kwartel gevuld met foie gras
- Koffie voor fijnproevers




DEELNEMINGSFORMULIER

Verplicht terug te sturen vóór 18 april 2023 naar het secretariaat
van de  Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij per e-mail of per post.
Bischoffsheimlaan 1-8, bte 3 à 1000 Brussel / info@srfb-kbbm.be
Inschrijven kan ook rechtstreeks online via onze website:
https://kbbm.be/av-2023/

Ik ondergetekende,
Naam en voornaam :  .............................................................   Lid van de KBBM
E-mail :  ..................................................................... Tel.  .........................................

 zal deelnemen aan het bosbezoek om 14u00
	in het Frans
 in het Nederlands
 Ik ben tweetalig en kan de excursie in het Frans of Nederlands volgen

 zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering om 16u00*
 zal deelnemen aan de lezing om 18u00
 zal deelnemen aan het diner om 19u30
* voorbehouden voor de leden die in orde zijn met hun bijdrage

 Ik zal vergezeld worden door :

Voor mijn deelname aan het diner stort ik het bedrag van .....  x 70 € =  ................ €
op de rekening IBAN : BE71 3100 4375 5069, BIC: BBRUBEBB van de KBBM, Bischoffs-
heimlaan 1-8, bus 3 te 1000 Brussel, met de mededeling “Diner AV 2023 + NAAM”.

Vooraf inschrijven is verplicht en het aantal plaatsen is beperkt voor de lezing en het 
diner. Na uw inschrijving zal u een bevestigingsbrief worden gestuurd.

Datum en handtekening

VOLMACHT
Verplicht terug te sturen vóór 18 april 2023 naar het secretariaat
van de  Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij per e-mail of per post
Bischoffsheimlaan 1-8, bte 3 à 1000 Brussel / info@srfb-kbbm.be

Ik ondergetekende,
 .............................................................................................................. , lid van de KBBM,
geef volmacht, met een substitutiemogelijkheid, aan :
 ................................................................................................................................... ,
lid van de KBBM, om mij te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van 
26 april 2023.
Datum en handtekening, voorafgegaan door de woorden “goed voor volmacht”.

zullen aanwezig zijn op

Naam + Voornaam het bosbezoek
(14u00)

de lezing 
(16u00)

het diner 
(19u30)

...........................................................................  in FR  in NL  tweetalig  

...........................................................................  in FR  in NL  tweetalig  




