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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 27 januari 2021 
 

 

1. Aanwezige Bestuursleden 

Didier Pierre – Transmoove – voorzitter 

Dirk Van Roey – Gemeente Zemst 

Christine Verkinderen – Indaver 

Christophe Korthoudt – Mikropakket Belgium NV 

Collin Springuel – Essers  

Aanwezig genodigden: 

Yves Verberck – gemeente Grimbergen  

Didier Cortois - Stad Vilvoorde 

Ilse Balis – Parkbeheerder 

Verontschuldigd: 

Erwin Lammens – POM Vlaams Brabant 

   

    

2. Verslag vergadering 17-12-2020 

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd; De notulen worden digitaal doorgestuurd 

en door elke bestuurder zo snel mogelijk getekend.  

 

3. Voorbereiding Algemene vergadering 27.01.2021  

- Ledenlijst: De AV telt op 27/01/2021 41 stemgerechtigde leden.  

- De jaarrekening 2020 wordt besproken en goedgekeurd door de bestuursleden. Deze 

zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de AV.  

- Het budget 2021 wordt besproken en goedgekeurd. Deze zal ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan de AV. 

- Het activiteitenrapport 2020 en planning 2021 wordt eveneens overlopen (in bijlage). 

De voorzitter zal deze presenteren aan de AV.  

- Didier Pierre meldt dat het mandaat van de POM per 1 april zal ingevuld worden door 

mevrouw Claudine Carton. Dit ter vervanging van Dhr. Jacques Devos die eerder dit 

jaar op pensioen ging. 

- Niemand neemt ontslag uit de raad van bestuur. 
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- Naar aanleiding van de structurele financiële steun die de 3 lokale overheden vanaf 

2021 zullen bijdragen aan de vzw Cargovil Plus, vindt er een uitbreiding plaats van de 

raad van bestuur. Elke lokale overheid krijgt stemrecht in de raad van bestuur. De 

statuten zullen aangepast moeten worden. We vragen advies aan het 

boekhoudkantoor zodat de aanpassingen van de statuten en de benoeming van de 

nieuwe bestuurders correct verloopt.  

- De nieuwe bestuurders, ves Verberck en Didier Cortois, stellen zichzelf kort voor. 

 

 

 

4. Volgende vergadering:  

Wordt vastgelegd op woensdag 10/03/2021 om 9u, videoconference via MS Teams. 


