
Nieuwe vrijwilliger 
bij Natuurpunt De Torenvalk?

Wegwijs in onze vereniging



Je wil graag als vrijwilliger starten  

bij De Torenvalk? 

Van harte welkom!
Al meer dan 40 jaar beschermt en ondersteunt vzw Natuurpunt De Torenvalk 
de lokale natuur en nemen we stappen om het milieu en klimaat te beschermen. 
Honderden vrijwilligers nemen acties om deze doelstelling te bereiken.   
Natuurpunt De Torenvalk is actief in de regio Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, 
Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

Ontdek onze organisatie
In deze brochure vind je alvast wat uitleg over onze vereniging. Zo kan jij kiezen 
waar je wil bijspringen en welk engagement je wil aangaan. Onze voorzitter of  
een andere vrijwilliger komt graag bij je langs om uitgebreid te praten over je  
interesses en hoe je Natuurpunt De Torenvalk kan ondersteunen.

DE STRUCTUUR VAN ONZE VERENIGING 

❋ STUUR: De raad van bestuur, zij komen 9-10 keer per jaar samen en bespreken  
daar de belangrijkste zaken voor onze vereniging.

 
❋ STUURGROEP: Maandelijkse vergadering (eerste zaterdag van de maand) van  
onze vaste vrijwilligers, we bespreken voorbije en komende activiteiten. Ook belangrijke 
ontwikkelingen in beleid, natuurstudieresultaten en acties in en voor natuurbeheer 
komen onder andere aan bod. De stuurgroep biedt daarnaast de ideale kans om bij te 
praten en ideeën te bespreken met de vereniging. 

❋ BLOKKEN: Onze werking is opgedeeld in verschillende blokken die elk hun blok- 
verantwoordelijke(n) hebben. De blokken zijn actief in ons hele werkingsgebied en zijn 
niet aan een gemeente gebonden. 



1   Beleid

2   Natuurstudie, -bescherming en -educatie

3   Beheer en Landschapszorg

4   Activiteiten 

5   Onze jeugdafdeling 

6   Klimaatwerkgroep

7   Financiën

8   Ledenadministratie en -werving   

9   Communicatie en promotie 

10   Algemene zaken

 

❋ CLUSTERS: Natuurpunt De Torenvalk wil lokale werkingen opstellen met vrijwilligers 
die acties opnemen in hun gemeente. Deze werking wordt nog verder uitgewerkt.



BLOKKEN EN BLOKVERANTWOORDELIJKEN 

1  Beleid 
In dit blok proberen we lokale overheden te overtuigen om meer of betere natuuracties 
te ondernemen. We zitten in verschillende raden, geven advies in verschillende dossiers 
en tekenen indien nodig bezwaren aan. Het secretariaat biedt ondersteuning waar nodig.

WAT KAN JIJ DOEN? 
• Zetelen in verschillende raden 
• Omgevingsloket in de gaten houden
• Bezwaren helpen schrijven
• Dossiers opvolgen
• …

Blokhoofd: Martine Langen 

  beleid@detorenvalk.be 

2  Natuurstudie, -bescherming en -educatie 
Hier richten we ons op bescherming en ondersteuning van dieren en planten.  
Daarvoor doen we regelmatig (kleinschalige) studies om de vooruitgang of noden van 
een bepaalde soort te achterhalen. Dit kan gaan van natuurinrichting over nestkastjes 
hangen tot tellingen doen.  
De kennis die we opdoen willen we natuurlijk delen met onze medevrijwilligers, scholieren 
en natuurliefhebbers. Daarom is Natuurpunt De Torenvalk enthousiast bezig met de 
verdere uitwerking van een educatietak. 

WAT KAN JIJ DOEN? 
• Helpen bij inventarisatie 
• Activiteiten organiseren
• Wandelingen gidsen
• Nestkasten helpen bouwen of plaatsen
• Helpen bij de educatie voor scholen

 
Blokhoofd: Isabel Lemahieu en Francky Durnez 

 studie@detorenvalk.be



3  Natuurbeheer en landschapszorg 
We beheren verschillende stukken natuur, zowel eigen gebieden, gebieden van het ANB 
en privégebieden. We gaan voor een vergroening van het landschap en een uitbreiding 
van natuurgebieden.

WAT KAN JIJ DOEN?
• Ben je iemand die graag de handen uit de mouwen steekt? Dan ben je altijd 

welkom op verschillende werkdagen om het beheer te ondersteunen van  
verschillende gebieden. 

• Ben je onderbouwd in natuurbeheer? Dan kan je mee helpen beheerplannen 
opstellen.

• Help gebieden mee in de gaten te houden.
• … 

Blokhoofd: Noël Lievrouw 
  beheer@detorenvalk.be 



4  Activiteiten 
De Torenvalk probeert mensen constant warm te maken voor natuur met verschillende 
activiteiten: begeleide en informatieve wandelingen in onze streek (bijvoorbeeld een 
vroege ochtendwandeling om vogelzang te leren herkennen), een eetfestijn, filmavon-
den, infoavonden rond verschillende thema’s (klimaat, biodiversiteit, natuurbeheer …), 
Dag van de Natuur … 

WAT KAN JIJ DOEN? 
• Helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten
• Logistieke ondersteuning 
• Activiteiten opstellen en opruimen
• Ideeën helpen uitwerken
• …

Blokhoofd: Marc Cassaert
  activiteiten@detorenvalk.be

KLEINE TORENVALK EN NATUURBELEVERS 

5  Onze jeugdafdeling 
Ben jij tussen 7 en 17 jaar en gebeten door natuur? Of hou je van avontuurlijke bos-
spelen, stevige wandelingen, lange fietstochten en schitterende natuurgebieden? 
Dan is onze jeugdbeweging zeker en vast iets voor jou! 

Contact: www.detorenvalk.be/jeugd/contact



6  De klimaatwerkgroep 
De klimaatverandering kan niet langer genegeerd worden. We beginnen de impact overal 
te merken, ook in de natuur. Gelukkig is een gezonde en natuurlijke omgeving in een  
divers landschap een belangrijke buffer tegen de effecten van klimaatverandering. 
Natuur is een deel van de oplossing en met deze boodschap wil Natuurpunt De Torenvalk 
naar buiten treden.

WAT KAN JIJ DOEN? 
• Informatie verzamelen en delen 
• Artikels en posts schrijven 
• Mee campagne voeren voor meer en sterkere natuur tegen klimaatverandering
• Leerrijke activiteiten uitwerken
• Gemeente en provincie aansporen om klimaatacties te nemen

Contact: Eva Waeyaert 
  klimaat@detorenvalk.be 

7  Financiën 
Deze groep ondersteunt de boekhouding, fondsenwerving, subsidies, opmaak van de 
begroting ... Het secretariaat biedt ondersteuning waar nodig. 

WAT KAN JIJ DOEN? 
• Ondersteuning in administratie
• Ondersteuning bij de boekhouding 
• Op zoek gaan naar subsidies 
• …

Blokhoofd: secretariaat en Filiep Demeulemeester 
  penningmeester@detorenvalk.be

Torenvalk



8  Ledenadministratie en -werving 
Hier gebeurt de ledenadministratie en -werving. Regelmatig staan wij met een infostand 
op activiteiten om mensen te overtuigen om lid te worden van Natuurpunt De Torenvalk 
en meer uitleg te geven over onze werking. Die leden moeten natuurlijk geregistreerd 
worden, hun welkomstpakket, ons tijdschrift of uitnodigingen ontvangen …

WAT KAN JIJ DOEN? 
• Ledenlijsten opvolgen
• Herabonneringsbrieven schrijven
• Infostand bemannen 
• Adressen voor tijdschriften afdrukken

Blokhoofd: Ludo Van Steenhuyse  

  leden@detorenvalk.be 

9  Communicatie en promotie 
Deze werkgroep onderhoudt onze website, het tijdschrift, sociale media, interne  
communicatie en nog veel meer. Heb je een vlotte pen? Ben je goed met sociale media? 
Ben je goed met webdesign? Laat van je horen en vul het team aan!

WAT KAN JIJ DOEN? 
• Helpen met artikels schrijven voor het tijdschrift
• Leuke posts maken voor onze sociale media
• Onze nieuwsflits ondersteunen
• Website uitwerken

Blokhoofd: Thijs Himpe 
  communicatie@detorenvalk.be

Steenuil



10  Algemene zaken 
Ben je iemand die graag veel verschillende dingen doet? Dan zal je hier zeker  
terechtkunnen! Alles wat niet meteen in een blok wordt opgenomen vind je hier. 

WAT KAN JIJ DOEN: 
• De bar bemannen 
• Het secretariaat ondersteunen
• Helpen met computerinfrastructuur 
• Materiaalbeheer 
• Onze kalender opmaken
• Het voortgangsrapport nalezen
• Stages ondersteunen

   secretariaat@detorenvalk.be



HET SECRETARIAAT

Martine is de coördinator voor Beleid en Ondersteuning en werkt al meer dan 
25 jaar voor De Torenvalk. Zij kent de vereniging door en door. 

  martine.langen@detorenvalk.be 

Eva is de coördinator voor Educatie en Ondersteuning, zij is in 2019 begonnen 
bij De Torenvalk en neemt vooral de uitbouw van onze educatieve tak op en 
ondersteunt in de uitwerking van activiteiten. 

  eva.waeyaert@detorenvalk.be 

Contact secretariaat
Telefoon: 051-40 46 96
Buurthuis Tielt • Zwartegevelstraat 66 • 8700 Tielt

MartineEva
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Jouw lokale aanspreekpunt

NAAM:    

TELEFOONNUMMER:     

E-MAILADRES:   

Starten als vrijwilliger bij Natuurpunt De Torenvalk

• Je bent volledig verzekerd 
• Je helpt de lokale natuur en biodiversiteit 
• Je kan vrijblijvend langs komen, er zijn geen verplichtingen
• Bekijk ook eens onze kalender met onze werkdagen en activiteiten
• Mogelijkheid tot (interne) opleiding 
• Voor iedere interesse een vrijwilliger 
• Zelfstandig of in team 
• Je bent helemaal welkom!


