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Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van de vzw Cargovil Plus 

Jean Monnetlaan 1A te 1800 vilvoorde 
info@cargovil.be; www.cargovil.be;  

RPR Brussel (Nederlandstalig)  
Ondernemingsnummer 0847.837.012 

 
Georganiseerd via videoconferentie  

Op woensdag 10 juni 2020 
 

 

1. Aanwezige Bestuursleden 

Didier Pierre – Transmoove – voorzitter 

Dirk Van Roey – Gemeente Zemst 

Christine Verkinderen – Indaver 

Christophe Korthoudt – Mikropakket Belgium NV 

Aanwezig genodigden: 

Yves Verberck – gemeente Vilvoorde 

Ilse Balis – Parkbeheerder 

Verontschuldigd: 

Jacques Devos – POM Vlaams Brabant 

Collin Springuel – Essers  

    

2. Verslag vergadering 24-04-2020 

Het verslag wordt overlopen, goedgekeurd en getekend door de aanwezige bestuursleden.  

 

3. Voorbereiding Algemene vergadering 10.06.2020  

- Ledenlijst: Twee bedrijven worden voorgedragen als nieuw lid (Michielsen Kranen en 

Structura Biz). De AV telt op 10/06/2020 40 stemgerechtigde leden.  

- De jaarrekening 2019 wordt besproken en goedgekeurd door de bestuursleden. Deze 

zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de AV.  

- Het budget 2020 wordt besproken en goedgekeurd. Deze zal ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan de AV. 

- Het activiteitenrapport 2019 en planning wordt eveneens overlopen (in bijlage). Didier 

Pierre zal deze presenteren aan de AV.  

- Didier Pierre meldt dat Jacques Devos van POM Vlaams-Brabant zijn mandaat zal 

doorgeven aan een andere collega, gezien hijzelf op pensioen gaat per 1 juli. Didier zal 

contact opnemen met de directeur van POM Vlaams-Brabant om te polsen wie de 

opvolger van Jacques zal zijn. Didier bedankt en prijst Jacques voor zijn geleverde inzet 

en betrokkenheid bij de werking van de vzw.  

- Niemand neemt ontslag uit de raad van bestuur. 
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4. Stand van zaken activiteiten en lopende dossiers 

Men overloopt de activiteitenstaat van april en mei. Volgende punten kregen hun 

aandacht: 

Events: 
o We wachten de zomer af om al dan niet in het najaar nog een netwerkactiviteit te 

organiseren.  

 

Dossiers: 

a. Doorstroom:  

o Rapportering project 2019: werd succesvol ingediend op 29/05. 

o Goedkeuring project fase 2: informeel positief, officieel wachten we nog op 

bevestiging. Deputatie komt samen op 12/06.  

 

b. Zwerfvuil:  

Zie verslaggeving van het overlegmomenten op 6/05/2020 

 

c. Mobiliteit:  

Bevraging Regionaal Mobiliteitsplan Vervoersregio Noordrand 

 Dirk en Christophe namen wegens Cargovil deel aan een online overleg. Tijdens de 

zomer wordt een eerste uitvoeringsplan opgemaakt. In het najaar worden nog 

verschillende overlegmomenten ingepland. We volgen verder op. 

 

 

5. Volgende vergadering:  

Wordt vastgelegd op woensdag 16/09/2020 om 9u, locatie Nnof, Radiatorenstraat 1 

Vilvoorde en/of online via MS Teams. 


