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Gegevens van de vereniging 
 

Naam van de vereniging De Raaklijn vzw 

Afgekort De Raaklijn vzw 

Secretariaat van de vereniging Firmin De Beleyr 

Straat en huisnummer Kleemstraat 89 

Postcode en gemeente 9111 Belsele 
 

Telefoon 03 722 07 62 

Fax / 

E-mail / website Firmin.de.beleyr@telenet.be 

www.deraaklijn.be 

Rekeningnummer 
 

IBAN BE31 0001 5279 9955 

Nationaal nr.  
 

S 45 863 837 

 

 
Algemeen: 
❑ Onze vereniging telde op 31 december van vorig kalenderjaar 152 

leden. 
(252 gezinsleden). 

❑ Onze vereniging beschikt over eigen goedgekeurde statuten wat blijkt 
uit de statuten werden laatst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
op 18 februari 2014 onder nummer 545.863.837 (0045294) 

❑ Het bestuur (stuurgroep, raad van bestuur of algemene vergadering) 
van onze vereniging vergaderde afgelopen jaar minstens drie maal en 
kwam samen op volgende data: 

❑ 30 januari 
❑ 27 februari  
❑ 27 maart (algemene vergadering) 
❑ 24 april 
❑ 29 mei    
❑ 26 juni 
❑ 30 augustus  
❑ 25 september 
❑ 23 oktober 
❑ 27 november 
❑ 18 december 
 

Alle vergaderingen gingen door in het parochieheem, Hof Van Belsele 
3  te Belsele. (zie verslagen 2017) 

❑ Onze vereniging is aangesloten bij de volgende gewestelijke 
verenigingen:  BBL, ABLLO, Trage Wegen en RLSD. 
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❑ Onze vereniging was in 2017 actief inzake leefmilieu en natuurbehoud 
te Belsele.  

❑ Onze vereniging beheert een website en bracht 5 katernen + 5 
nieuwsbrieven uit in 2017, het lidmaatschap bedroeg 12 €. 

❑ Binnen De Raaklijn vzw  is de werkgroep “trage wegen” werkzaam. 
❑ De Raaklijn beheert het natuurparkje “Den Akker”, is medebeheerder 

van het Sint-Andriesbosje en het Paradijsparkje. 
❑ De Raaklijn is vertegenwoordigd in de stedelijke adviesraad 

STRAMIN 
❑ Belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten: 
 

9 januari Inventarisatie vleermuizenkelder 

11 januari Start werkgroep ” wandelkaart  trage wegen” 

9 februari Vullen zwaluwenwand met leem 

7 maart Werkgroep ” wandelkaart  trage wegen” 

6-12 maart Zwerfvuilactie Belsele 

28 maart Hommage Omer Burm   

11 april Werkgroep ” wandelkaart  trage wegen” 

19 april  Buitenspeeldag (zoektocht naar de muntschat) 

21 april Nestkasten plaatsen Gierzwaluwen in Romanmolen 

5 mei  Wandeling Bezenkoek (Femma) 

11 mei  Wandeling Groenhof (erfgoeddag) 

16 mei Werkgroep ” wandelkaart  trage wegen” 

21 mei Wandeling Groenhof 

25 mei Poëziedag “dichters thuis in Belsele” (wandel-en fietsroute) 

13 juni Werkgroep ” wandelkaart  trage wegen” 

12 juni Wandeling Groenhof 

9 augustus Wandeling in Bisschoppelijk domein (CR Waasmunster) 

27 aug. Wandeling t.v.v.” Ti Soley Leve” (route op kaart) 

30 aug. Werkgroep ” wandelkaart  trage wegen” 

9 sept. Beheer Den Akker  

25 sept. Wandeling Groenhof 

15 oktober Voorstelling wandelkaart + tentoonstelling 

11/ 12 nov. Tentoonstelling Trage wegen 

9 dec. Inventarisatie zwammen Groenhof 

 
❑ De belangrijkste dossiers: 

• Zwammen in het Groenhof 

• Brochure “op zoek naar de muntschat” 

• Jaarverslag 2016 

• Fietssnelwegen in en rond Sint-Niklaas 

• Projectmap “trage wegen” 

• Wandelbrochure “Hof van Belsele” 
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• Wandelkaart “trage wegen in Belsele” 

• Extra brochure “Omer” 

• Dossier Spaerlaer 

• Trage wegen Noord-Oost-Zuid-West 

• Presentatie woonproject Belsele-Noord 
 
❑ De belangrijkste acties: 

• Twee tentoonstellingen 

• Monument trage wegen 

• Nestkasten gierzwaluwen 

• Zwerfvuilactie 

• Inventarisatie zwammen en vleermuizen 
 
❑ Aankopen: 

• Set panelen “atles der buurtwegen” 

• Set panelen wandelkaart 

• Infobordjes aan de vleermuizenkelder 

• Du Caju-kaart op kanvas 
 

 
❑ Financieel verslag  2017: 
 
Het financieel verslag is in te kijken op aanvraag. 
 


