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1. Inleiding 

BOS+ tropen vzw is op basis van het gunningsverslag van 13 januari 2017 gegund om het VFTB-
secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos te beheren in 2017 en 2018. 
De naam van de overheidsopdracht luidt: Secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos. Het gaat 

over het bestek ANB-VFTB-16-01/9.11.2016. 

1.1. Aanbestedende overheid 
Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van mevrouw Marleen Evenepoel, administrateur-
generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
De administratieve entiteit die belast is met de opvolging van deze opdracht is het Agentschap voor 
Natuur en Bos, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. De opdracht wordt gefinancierd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 
Overheid. 

1.2. Doelen van het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VFTB) 
Het VFTB ondersteunt kleinschalige, ngo-gestuurde en lokaal verankerde projecten in tropische 
gebieden vanuit drie belangrijke prioriteiten: 
1° bevorderen van duurzaam bosbeheer; 
2° beheer van reservaten en beschermde gebieden; 
3° bebossing, herbebossing en herstel van gedegradeerde gebieden. 
Deze ondersteuning kadert in internationale afspraken op vlak van biodiversiteit en eventueel ook op 
vlak van klimaat (meer specifiek als bijdrage ter ondersteuning van ontwikkelingslanden in hun strijd 
tegen klimaatverandering). 

1.3. Beschrijving van de opdracht 
De opdracht bestaat enerzijds uit het voeren van het secretariaat van het VFTB en anderzijds de 
begeleiding en opvolging van de gesubsidieerde projecten. Het voeren van het secretariaat bevat 
onder meer de projectoproep en eerste beoordeling van projectvoorstellen; prospectie, promotie en 
aanbrengen van private partners voor projecten; waarnemen van het secretariaat van het fonds; 
communicatie met projectindieners en –uitvoerders; vertaalwerk; administratieve voorbereiding van 
de subsidiedossiers; de voorbereiding en ondersteuning van het beoordelingscomité; en een jaarlijkse 
rapportering aan ANB. De opvolgingsopdracht omvat de begeleiding en opvolging van de financiële 
en technische uitvoering van de gesubsidieerde projecten. 

2. Projectoproep VFTB 2017 

2.1. Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in het kader van de 
projectoproep VFTB 2017 

 

De tabel hieronder schetst de opeenvolgende stappen van het gehele proces. 
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1 Richtlijnen bepalen voor jaarlijkse 
VFTB-oproep 

Ontwerp voorgelegd van de richtlijnen (in Nederlands en 
Spaans) op 10/7/2017 
Ontwerp goedgekeurd door stuurgroep op 14/7/2017 (zie 
bijlage 1); de stuurgroep is samengesteld uit Lieve Dillen 
(dOMG), Carl De Schepper (ANB) en Jeroen Panis (ANB) 

2 Template van projectvoorstel 
verbeteren 

Ontwerp voorgelegd van de template projectvoorstel (in 
Nederlands en Spaans), inclusief budget, logisch kader en 
kalender, op 10/7/2017 
Ontwerp goedgekeurd door stuurgroep op 14/7/2017 (zie 
bijlage 2) 

3 Template van 
beoordelingsmemorandum 
(BEMO) verbeteren en 
terugkoppelen met leidend 
ambtenaar en stuurgroep 

Ontwerp voorgelegd van de template BEMO op 16/8/2017 
Ontwerp goedgekeurd door stuurgroep op 23/8/2017 (zie 
bijlage 3) 

4 Oproep lanceren in respectievelijke 
talen van de regio van geografische 
scope  via verscheidene kanalen 
(VFTB-website, sociale media, 
mailing,  …) 

BOS+ heeft oproep VFTB 2017 gelanceerd via 
www.vlaamsfondstropischbos.be, mailing en sociale media 
op 16/7/2017 

5 Vragen beantwoorden aan 
kandidaat-indieners rond jaarlijkse 
oproep 

BOS+ heeft gedurende de periode 16/7/2017 tem 21/8/2017 
een actieve helpdesk-functie gevoerd per mail, telefoon en 
skype om vragen van kandidaat-indieners zo goed mogelijk 
te beantwoorden. BOS+ heeft de voornaamste vragen 
gesystematiseerd opdat ze kunnen meegenomen worden ter 
verbetering van het volgend proces van projectoproep.  

6 Ontvankelijkheid van voorstellen 
evalueren  

BOS+ heeft alle de 45 voorstellen geëvalueerd naar 
ontvankelijkheid en de analyse gedocumenteerd in de 
overzichtstabel. Dit was klaar op 11/09/2017. BOS+ heeft 
dan alle projectindieners geïnformeerd per mail of hun 
voorstel al dan niet ontvankelijk was.  

7 Individuele BEMO's opmaken van 
ontvankelijke voorstellen 

De VFTB-evaluatoren binnen BOS+ hebben de 26 
ontvankelijke voorstellen verdeeld ter detail evaluatie, t.t.z. 
de opmaak van de BEMO van elk van deze 26 voorstellen. 
Deze uitvoerige taak werd uitgevoerd tussen 1/8/2017 en 
20/9/2017.  

8 Template van beoordelingstabel 
(BETA) verbeteren en 
terugkoppelen met leidend 
ambtenaar  

Ontwerp voorgelegd van de template BETA op 7/9/2017 
Ontwerp goedgekeurd door stuurgroep op 7/9/2017 (zie 
bijlage 4) 

9 Jaarlijkse beoordelingstabel (BETA) 
opmaken  

De BETA met data over de laureaat-voorstellen is klaar op 
20/9/2017. BOS+ heeft die dag deze tabel en alle relevante 
projectdocumenten om deze tabel te staven doorgestuurd 
naar de leden van de adviesgroep. 

http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
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10 Coördineren van de jaarlijkse finale 
selectie VFTB-voorstellen door de 
VFTB-adviesgroep 

Op 28/9/2017 heeft BOS+ aan de adviesgroep de nodige 
toelichting gegeven over de screening en advies van selectie.  
BOS+ heeft een draft verslag voorgelegd ((1° sjabloon op 
7/9/2017 en 2° effectief verslag op 6/10/2017) aan leidend 
ambtenaar en op 12/10/2017 heeft BOS+ het gevalideerd 
verslag doorgestuurd naar de leden van de adviesgroep.  

11 Het subsidiedossier afhandelen 
met het kabinet (MB, BEMO, 
aanvraagdossier, nota aan IF, nota 
aan Minister) 

BOS+ heeft op 18/10/2017 op basis van de sjablonen, 
ontvangen van ANB op 2/10/2017, de volgende dossiers aan 
ANB bezorgd: 3 MB’s, nota voor IF, nota voor Minister, 13 
bijlagen en BETA. De MB’s werden op 22/12/2017 door 
Minister Schauvliege getekend (zie bijlage 5). BOS+ heeft op 
17/1/2018 ook de 3 bestelbonnen digitaal ontvangen. 

 

 Actieve netwerking met potentiële uitvoerende VFTB-projectorganisaties in de landen die 
vallen binnen de geografische scope van het VFTB 
BOS+ beschikt over een ruime database (ca. 100 contacten) van potentiële indieners in de regio 
van de geografische scope en is deze continu blijven aanvullen dankzij voortdurende 
netwerking (live, mail en sociale media contacten). Wat betreft Suriname heeft BOS+ contact 
gehad met bestaande contacten daar met de vraag of zij ook hun netwerken aanspreken.  

 Lancering van de projectenoproep op maandag 16 juli 2017 
De projectenoproep werd gelanceerd op maandag 17 juli 2017 door verzending van een e-mail 
naar een geactualiseerde contactenlijst (283 personen) met verwijzing naar de informatie 
beschikbaar op de website. De oproep werd afgesloten op maandag 21 augustus 2017 om 
23u59 (Ecuadoraanse tijd). 

 Evaluatie van de projecten: eerst op ontvankelijkheid en daarna op inhoud. 
Alle voorstellen werden binnen de deadline verstuurd. Er werden in totaal 45 
projectvoorstellen ontvangen. De meeste voorstellen kwamen uit Ecuador (23), de andere 
kwamen uit Bolivia (13), Peru (8) en Suriname (1). Na een eerste beoordeling van de 45 
voorstellen op basis van de ontvankelijkheidscriteria bleek dat er 19 niet ontvankelijk waren.  
26 projecten waren dus ontvankelijk en werden verder inhoudelijk geëvalueerd op basis van 
de gunningscriteria inzake (1) strategische en methodologische aanpak, (2) relevantie, (3) 
duurzaamheid, (4) efficiëntie en (5) beheer capaciteiten en ervaring van de uitvoerende 
organisatie. Van de 26 ontvankelijke projecten waren er 13 uit Ecuador, 7 uit Bolivia, 5 uit 
Peru en 1 uit Suriname.  
 
Van de 26 projecten werden 7 projecten gunstig geëvalueerd.  

Nr. Code Uitvoerder Land Thema BD K Budget 

1 05-2017 Ecociencia  Ecuador behoud BD: ja K: nee budget: 169.330 € 

2 41-2017 DRIS Ecuador beheer BD: nee K: ja budget: 130.000 € 

3 17-2017 AIDER Peru beheer BD: nee K: nee budget: 111.000 € 

4 29-2017 FIDES Ecuador beheer  BD: nee K: nee budget: 95.136 € 

5 13-2017 FEPP Ecuador beheer BD: nee K: nee budget: 128.642 € 

6 25-2017 NCI Ecuador beheer BD: nee K: nee budget: 123.251 € 

7 23-2017 Islas De Paz Peru herstel BD: nee  K: nee budget: 125.217 € 
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 Goedkeuring van de geselecteerde voorstellen. 
Deze top 7 werd door BOS+ voorgesteld en toegelicht op de adviesgroep. De adviesgroep is 
samengesteld uit 7 leden: vanwege de organisaties ANB, dOMG, KLIMOS, FED 
Ontwikkelingssamenwerking, DGD en WWF.  
 
De adviesgroep maakte tijdens het overleg van 28/9/2018 de uiteindelijke selectie van de 3 
goedgekeurde projecten voor financiering vanaf 2018. 
 

Nr. Code Uitvoerder Land Thema BD K Budget 

1 05-2017 Ecociencia  Ecuador behoud BD: ja K: nee              169 330,00 €  

2 41-2017 DRIS Peru beheer BD: nee K: ja              130 000,00 €  

3 29-2017 FIDES Ecuador herstel  BD: nee K: nee                95 136,00 €  

                    394 466,00 €  

2.2. Een overzicht van ingediende dossiers met korte samenvatting (titel en 
doelstelling, aanvrager, land, totaal en aangevraagd budget en de conclusies 
van de beoordeling a.d.h.v. score) 

 
 

nr. Titel (Nederlands) en doelstelling Aanvragenede 
organisatie 

Land Totaal budget  Aangevraagd 
VFTB budget 

Score 
(op 
100) 

05_2017 Gemeenschapstoezicht voor de socio-
ecologische monitoring in het Waorani 
territorium: ontwikkeling van een 
platform voor beslissing name 

ECOCIENCIA Ecuador  €         223 961,84   €         169 330,00  78,0 

41_2017 Versterking van het co-beheer en 
implementatie van de akkoorden van de 
bescherming van de bossen en het 
Gemeenschapsreservaat Amarakaeri, 
Peru. 

DRIS Peru  €         329 280,00   €         130 000,00  76,5 

17_2017 Participatief beheer van de 
gecertificeerde gemeenschapsbossen en 
in het gebied van Regionale Bescherming 
Imiría, Departement van Ucayali-Peru. 

AIDER Peru  €         154 379,00   €         111 000,00  69,5 

29_2017 Behoud en duurzaam beheer van het 
tropische droogbos in het kader van de 
implementatie van maatregelen van 
adaptatie aan klimaatverandering 
gebaseerd op ecosystemen.  

FIDES Ecuador  €         127 517,14   €           95 136,19  68,0 

13_2017 Behoud en beheer van hydrische zones 
(zona de recarga hídrica) als maatregel 
voor herstelling en adaptatie aan de 
klimaatsverandering in de inheemse 
gemeenschappen van de parochie 
Simiatug, Kanton Guaranda, provincie 
Bolivar, Ecuador.  

Fondo Ecuatoriano 
Populorum 
Progressio - FEPP 

Ecuador  €         160 827,00   €         128 642,00  66,5 

25_2017 Overeengestemd beleid voor het behoud 
en beheer van de kerngebieden van het 
Reservaat van de Biosfeer Droog Bos en 
duurzame exploitatie van ecologische 
goederen en diensten die deze voorziet, 

NCI Ecuador  €         252 142,86   €         123 251,42  66,0 
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in de kantons Zapotillo en Puyango, 
provincie Loja, Ecuador. 

23_2017 Bescherming van de hydrische bronnen 
via behoud en herbebossing van de 
randstroken in het rivierdal van de rivier 
Chaulan – Huanuco 

ISLAS DE LA PAZ Peru  €         171 738,00   €         125 216,72  65,0 

27_2017 Nieuwe waardenketens creëren met 
basis in biodiversiteit met als doel om 
levensmiddelen te verbinden met het 
behoud van het landschap in 2 
sleutelbufferzones van de Ecuadoraanse 
Amazone. 

RUNA Ecuador  €         178 095,24   €            85 904,24  64,5 

14_2017 Duurzaam beheer van de asaí (Euterpe 
precatoria), een strategie voor de 
bescherming van het Amazonewoud in 
Bolivia. 

Asociación 
Boliviana Para la 
Investigación de 
Ecosistemas 
Andino 
Amazónicos 
/ACEAA 

Bolivia  €         252 898,00   €         150 000,00  64,5 

31_2017 Ondersteuning van het behoud van het 
natuurlijke patrimonium in de Noord 
centrale zone van het District Quito 
(Distrito Metropolitano de Quito) 

MUNICIPIO QUITO Ecuador  €         178 075,72   €         125 211,71  64,5 

40_2017 Gemeenschappen en bossen in de strook 
van diversiteit en leven van het Nationaal 
Park Yasuni. 

Universidad San 
Francisco de Quito 
- USFQ 

Ecuador  €         200 323,81   €         160 000,00  64,5 

09_2017 Een minga voor de periode post 
petroleum: revitalisatie van een waardig 
leven van een kichwa dorp Alto Tigre. 

CHAIKUNI Peru  €         176 593,02   €         142 848,84  64,5 

26_2017 Integraal beheer van het landschap in de 
bufferzone van de RECC aan de hand van 
de verbinding van het 
gemeenschapsbeheer met een nieuw 
model van beheer van het programma 
Socio Bosque. 

ALTROPICO Ecuador  €         236 666,67   €         154 000,00  63,5 

15_2017 Paramos en voedselzekerheid met focus 
op adaptatie en mitigatie van de 
klimaatsverandering in een kichwas 
gemeenschap in de Ecuadoraanse Andes.  

PROFAFOR Ecuador  €         243 248,00   €         123 257,00  63,5 

06_2017 Gebied van Bos en Beschermde 
Vegetatie (ABVP) Cubilan...14 jaar na zijn 
behoud en duurzaam beheer.  

ECOHOMODE Ecuador  €         207 765,00   €         154 098,00  60,0 

11_2017 Rehabilitatie van de functionaliteit van 
het ecosysteem van het Biologische 
Reservaat van de Bergketen Sama 
(RBCS), getroffen door een bosbrand. 

LOUVAIN 
COOPERATION 

Bolivia  €         266 622,28   €         169 741,22  60,0 

07_2017 Vrije bossen, vrije volkeren ACCION 
ECOLOGICA 

Ecuador  €         171 019,00   €         135 550,00  59,5 

08_2017 Capaciteitsopbouw voor duurzaam 
bosbeheer en bosbehoud in Zuid-
Suriname 

Amazon 
Conservation Team 
Suriname- ACT  
Suriname 

Suriname  €         253 810,00   €         143 455,00  59,0 

37_2017 Gemeenschapsbestuur van inheemse 
boeren voor het integrale, duurzame en 
veerkrachtige beheer van de 
gemeenschapsbossen van de Boliviaanse 
Amazone.  

CIPCA Bolivia  €         211 678,00   €         169 295,00  58,5 
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28_2017 Cacao, asai en toerisme als strategische 
bronnen voor het behoud en duurzame 
exploitatie van het bos en het inheemse 
territorium tacana.  

WCS Bolivia  €         229 516,00   €         158 562,00  58,5 

01_2017 Beheer van bossen om de ontbossing en 
degradatie in de inheemse en 
interculturele gemeenschappen van de 
Regio Alto Beni in te perken.  

RENACE Bolivia  €         156 576,00   €            80 000,00  58,0 

34_2017 De ontwikkeling van eetbare bossen om 
de voedselzekerheid te doen toenemen 
en het behoud van de biodiversiteit met 
maatregelen van adaptatie en mitigatie 
aan de klimaatsverandering in de 
gemeenschappen van Chiquitania.  

IBIF PROBIOMA Bolivia  €         245 931,00   €         169 913,00  58,0 

02_2017 Participatieve herbebossing met 
houtsoorten en lokale fruitsoorten – 
Ecuadoraanse Amazone 

ISHPINGO Ecuador  €         109 515,00   €           86 000,00  54,0 

30_2017 Programma van herbebossing van 
secundaire bossen met inheemse bomen 
voor hout, voor de aankoop van 
Koolstofbonnen, in 200 ha van de kleine 
producenten in het Centrale Woud van 
Peru.   

ORGANIZACION DE 
CAFE Y CACAO 

Peru  €         216 075,58   €         170 000,00  50,0 

04_2017 Strategie van gemeenschapsbeheer voor 
het behoud van de bedreigde inheemse 
bossen van de Andes in het Nationaal 
Park Tunari (Cochabamba, Bolivia) 

CENTRO DE 
BIODIVERSIDAD Y 
GENETICA - UMSS 

Bolivia  €         106 769,00   €           85 388,00  40,5 

38_2017 Herstel van gedegradeerde gebieden en 
uitwerking van bosbouwsystemen als 
maatregelen van adaptatie en mitigatie 
voor de klimaatsverandering om de 
connectie tussen de Ecologische gangen 
Puyucunapi-Milpe-Silanche en het 
levensniveau van de inwoners te 
verbeteren. 

Mindo CloudForest 
Foundation - MCF 

Ecuador  €         159 476,00   €         127 630,48  40,0 

3. Beheer van projecten 

3.1. Een stand van zaken van alle lopende projecten met een korte samenvatting 
(regio, projectuitvoerder, doelstellingen, budget) en een korte tussentijdse 
evaluatie van de werking 

Er zijn nog geen lopende projecten in 2017. De eerste projecten gaan van start in 2018. 

3.2. Een kort overzicht van de activiteiten ter opvolging van de financiële en 
technische uitvoering van de gesubsidieerde projecten 

Er zijn in 2017 nog geen projecten binnen deze opdracht afgerond (zie 3.1.). Aangezien in 2017 voor.  

3.3. Een kort overzicht van de activiteiten ter opvolging van de financiële en 
technische uitvoering van de gesubsidieerde projecten 

Nog niet van toepassing. 
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4. Prospectie naar private partners 

4.1. Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten op vlak van de prospectie naar 
private partners 
- Analyse van het portfolio van projectvoorstellen, met focus op 17-2017, Aider (Peru); 

uitwisseling tussen fondsenwerver, programmacoördinator, Peru-vertegenwoordiger en 
partner 

- Analyse van de fondsenwervende mogelijkheden van de verschillende projecten. 
 Via CO2 compensatie: Naargelang de financiële draagkracht van de geïnteresseerde 

(bedrijf of particulier) kunnen wij verschillende voorstellen doen van CO2 
compensatie via ons Treecological tool, incl. monitoring. In het voorjaar 2018 
beogen wij een upgrade naar Treecological 2.0. 

 Zonder CO2 compensatie: Voor de partijen die geen directe interesse hebben in 
CO2 compensatie voorzien we de mogelijkheid om bos te beschermen. 

4.2. Een overzicht van de afgesloten overeenkomsten voor projecten met private 
partners met een korte samenvatting (partner, budget, regio en uitvoerder, 
naam project en doel(en)) 
- CAMBIO 

o 5.000 € 
o Peru, Aider, 17-2017 
o Participatief beheer van de FSC-gecertificeerde gemeenschapsbossen in en rondom 

het regionaal natuurreservaat Imiría in de Peruaanse Amazone.  
o Belangrijkste doel: Capaciteitsopbouw over duurzaam bosbeheer in 3 inheemse 

gemeenschappen (2018) 
- Besprekingen gaande voor financiering van zelfde project in Peru (17-2017) met 

o BPAC 
o DNS Belgium 
o Stand-up comedian Bert Gabriëls 

5. Een overzicht van de uitgevoerde communicatieactiviteiten 

De tabel hieronder schetst de opeenvolgende stappen van het communicatieproces. 

1 Opmaak en bijsturen VFTB 
communicatiestrategie 

Ontwerp voorgelegd van de communicatiestrategie op 
22/8/2017 
Ontwerp goedgekeurd op 2/10/2017 

2 VFTB-website opzetten in 
Nederlands, Spaans en Engels, met 
duidelijke informatie over het 
VFTB, de projecten en de 
resultaten.  

Ontwerp voorgelegd van de outline van de website op 
18/7/2017 
Website mag online op 4/9/2017 (zie 
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/)  

https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/
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3 Opmaak en e-publicatie van VFTB-
jaarrapport/eindrapport 

Ontwerp voorgelegd op 31/1/2018 
Publicatie zal gebeuren eens rapport gevalideerd is.  

4 Opmaak van jaarlijks rapport t.a.v. 
ODA m.b.t. VFTB projecten 

BOS+ heeft ODA gegevens voor wat betreft VFTB aangevuld 
en doorgegeven aan ANB op 8/1/2018 

5 Schrijven en publiceren van VFTB 
gerelateerde artikels voor analoge 
en digitale media  

De volgende artikels verschenen op de site 

www.vlaamsfondstropischbos.be: 

- 4/8/17, 34.745 ha gemeenschapsreservaat in Peru: 
duurzaam beheer een stap dichter 

- 9/11/2017, Een integraal beheerplan voor het Sapara 
territorium 

- 30/12/2017; Inheemse gemeenschappen als 
stewards van klimaat en biodiversiteit, dankzij het 
Vlaams Fonds voor Tropisch Bos 

 

 

 Opmaak van VFTB-website (NL, SP, EN), met informatie over VFTB en de jaarlijkse oproep. 
Tot dusver werden bij de lancering van een VFTB projectenoproep de richtlijnen en de 
relevante documenten geplaatst op www.bosplus.be. Nu heeft BOS+ samen met Procurios de 
nieuwe www.vlaamsfondstropischbos.be opgebouwd, in huisstijl van de Vlaamse overheid, 
met doelgroepgerichte informatie over het VFTB (met bijzondere aandacht voor private 
financiers) en concrete informatie m.b.t. de projecten en de projectoproep. De site is meertalig 
en toegankelijk voor blinden en slechtzienden.  

 Deelname aan internationale event 
De BOS+ vertegenwoordiger Peru, Pieter Van de Sype, heeft deelgenomen aan het Global 
Landscape Forum te Bonn in december 2017, en heeft daarbij het VFTB vertegenwoordigd. 

 Opmaak VFTB-communicatiestrategie 
BOS+ heeft de VFTB-communicatiestrategie opgemaakt en voorgelegd aan de opdrachtgever, 
door wie ze begin oktober werd goedgekeurd.  

 Opmaak van jaarlijks rapport t.a.v. ODA (Officiële Ontwikkelingshulp) m.b.t. VFTB projecten 
BOS+ heeft de gevraagde jaarlijkse verslaggeving voor ODA begin januari 2018 gedaan en 
doorgestuurd naar de opdrachtgever.  

 Schrijven en publiceren van VFTB gerelateerde artikels voor analoge en digitale media 
De volgende artikels verschenen op de site www.vlaamsfondstropischbos.be: 

o 4/8/17, 34.745 ha gemeenschapsreservaat in Peru: duurzaam beheer een stap dichter 
o 9/11/2017, Een integraal beheerplan voor het Sapara territorium 
o 30/12/2017; Inheemse gemeenschappen als stewards van klimaat en biodiversiteit, 

dankzij het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos 

http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/36102/36387/34-745-ha-gemeenschapsreservaat-in-peru-duurzaam-beheer-een-stap-dichter.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/36102/36387/34-745-ha-gemeenschapsreservaat-in-peru-duurzaam-beheer-een-stap-dichter.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/44097/36387/een-integraal-beheerplan-voor-het-sapara-territorium.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/44097/36387/een-integraal-beheerplan-voor-het-sapara-territorium.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/45779/36387/inheemse-gemeenschappen-als-stewards-van-klimaat-en-biodiversiteit-dankzij-het-vlaams-fonds-voor-tropisch-bos.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/45779/36387/inheemse-gemeenschappen-als-stewards-van-klimaat-en-biodiversiteit-dankzij-het-vlaams-fonds-voor-tropisch-bos.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/45779/36387/inheemse-gemeenschappen-als-stewards-van-klimaat-en-biodiversiteit-dankzij-het-vlaams-fonds-voor-tropisch-bos.html
http://www.bosplus.be/
http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/36102/36387/34-745-ha-gemeenschapsreservaat-in-peru-duurzaam-beheer-een-stap-dichter.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/44097/36387/een-integraal-beheerplan-voor-het-sapara-territorium.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/45779/36387/inheemse-gemeenschappen-als-stewards-van-klimaat-en-biodiversiteit-dankzij-het-vlaams-fonds-voor-tropisch-bos.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/45779/36387/inheemse-gemeenschappen-als-stewards-van-klimaat-en-biodiversiteit-dankzij-het-vlaams-fonds-voor-tropisch-bos.html


 
10 

6. Financieel beheer 

6.1. Een overzicht van de financiële stromen van de Vlaamse overheid naar de 
dienstverlener  

Op 8/11/2017 ontvingen we van Agentschap Natuur en Bos de eerste schijf (40 %) van € 20.439,57 

(excl. btw) en op 6/12/2017 ontvingen we de tweede schijf (40 %) van € 20.439,57 (excl. btw).  

6.2. Een overzicht van de financiële stromen van de dienstverlener naar de 
projectuitvoerders 

Omdat er in 2017 nog geen projecten zijn opgestart is er ook nog geen financiële beweging geweest 

van BOS+ naar de projectuitvoerders. 

7. Concrete realisaties van het VFTB met maatschappelijk 

relevante en communiceerbare kencijfers m.b.t. duurzame 

ontwikkeling 

Omdat er in 2017 nog geen projecten zijn opgestart, zijn er nog geen realisaties te melden.  

8. Belangrijke contacten 

Hierna volgt een oplijsting van de meest relevante contacten in het kader van de uitvoering van deze 

overheidsopdracht: 

Datum Onderwerp Wijze van contact 

10/7/2017 Belangrijke documenten projectoproep: 

richtlijnen, projectvoorstel, budget, 

logisch kader en kalender: ontwerp 

Mail 

14/7/2017 Projectdocumenten: goedkeuring ontwerp Mail 

18/7/2017 Website VFTB: ontwerp Mail 

16/8/2017 BEMO: ontwerp Mail 

22/8/2017 Communicatiestrategie: ontwerp Mail 

23/8/2017 BEMO: goedkeuring ontwerp Skype 

4/9/2017 Website VFTB: goedkeuring online Mail 
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7/9/2017 BETA: ontwerp en goedkeuring Mail 

20/9/2017 BETA en alle aansluitende documenten 

m.b.t. advies preselectie door BOS+: 

rondgestuurd naar leden van adviesgroep 

Mail 

28/9/2017 Adviesgroep  Overleg te Brussel, 

ANB en 

voorgezeten door 

ANB 

2/10/2017 Communicatiestrategie: goedkeuring en 

templates projectdossiers ter voorlegging 

aan kabinet 

Mail 

6/10/2017 Verslag adviesgroep: ontwerp Mail 

12/10/2017 Verslag adviesgroep: finaal rondgestuurd Mail 

18/10/2017 Projectdocumenten voor kabinet: 

doorgestuurd aan ANB 

Mail 

8/11/2017 Adviesgroep – overleg in januari Mail 

9. Bijlagen 

1. Richtlijnen 
a. Nederlands 
b. Spaans 

2. Template projectvoorstel 
a. Nederlands 
b. Spaans 

3. BEMO 
4. BETA 
5. MB’s van 3 goedgekeurde projecten 


