Jaarverslag 2020
1. Situering
META vzw, voluit MobiliteitsErfgoed Tram en Autobus, is een koepelorganisatie die in 2007 vanuit
De Lijn werd opgericht. META heeft tot doel coördinerend en faciliterend op te treden en de
krachten te bundelen tussen De Lijn en de verschillende verenigingen die actief zijn rond het
erfgoed van het openbaar stads- en streekvervoer (tram en autobus) in Vlaanderen.
De bedrijfsgegevens van vzw META zijn raadpleegbaar via de kruispuntbank van Ondernemingen.
De werking van vzw META en relatie tot De Lijn zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.

2. Leden
De vereniging bestaat enerzijds uit vaste leden met rechtspersoonlijkheid (met name De Lijn en de
diverse verenigingen) en kan anderzijds toetredende, adviserende, steunende en ere-leden tellen.
De vaste leden met rechtspersoonlijkheid zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen
Vzw Buurtspoorwegmuseum, Ninoofsesteenweg 955, 1703 Dilbeek
Vzw De Poldertram, Voltastraat 7, 2627 Schelle
Vzw Depot 145, Irisstraat 34, 3600 Genk
Vzw Erfgoed Tram-bus Gent en Oost-Vlaanderen (ETG), Parkplein 22, 9000 Gent
Vzw Nostalbus, Westeindestraat 25, 9990 Maldegem
Vzw Toerisme, Transport en Ontspanning aan de Noordzee (TTO-Noordzee), Loskaai 15,
8660 De Panne
Vzw VlaTAM, Diksmuidelaan 42, 2600 Antwerpen

De toegetreden leden maken eveneens deel van de algemene vergadering en zijn:
•
•
•
•
•
•

Dirk Busschaert
Stefan Justens
Johan Van Looy (tot 15 maart 2020)
Annie Vermeulen (tot 10 april 2020)
Patrick Viaene
Herman Welter

3. Algemene vergadering
De algemene vergadering wordt jaarlijks in het voorjaar gehouden voor de goedkeuring van het
jaarverslag, de jaarrekening en de kwijting van de bestuurders.
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De raad van bestuur heeft er voor geopteerd om vanaf het boekjaar 2021 de begroting al rond de
jaarwisseling ter goedkeuring voor te leggen op een extra vergadering. Zodoende wordt de
betrokkenheid van de algemene vergadering in de loop van het jaar versterkt.
De algemene vergadering heeft in 2020 twee vergaderingen gehouden: op zondag 7 juni 2020
(schriftelijke procedure wegens corona) voor de jaarvergadering en op woensdag 7 oktober 2020
(bijzondere algemene vergadering via schriftelijke procedure) voor de ontslagname en aanstelling
van een bestuurder.

4. Raad van bestuur
De raad van bestuur kwam drie keer bijeen op woensdag 11 maart 2020, woensdag 26 augustus
2020 en woensdag 4 november 2020 (digitaal). Alle vaste leden hebben recht op één mandaat /
stem in de raad van bestuur, De Lijn heeft recht op twee mandaten / stemmen. De raad van
bestuur kan zich tevens laten bijstaan door externe waarnemers.
De samenstelling van de raad van bestuur was in 2020 als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernard Vancraeynest, voorzitter, namens de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Luc De Man, ondervoorzitter, namens de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Michel Aerts, bestuurder, namens vzw Buurtspoorwegmuseum (vanaf 7 oktober 2020)
Robert Boogaerts, bestuurder, namens vzw De Poldertram
Sven De Boeck, bestuurder, namens vzw NostalBus
Pierre De Meyer, bestuurder, namens vzw TTO-Noordzee
Pascal Mathieu, bestuurder, namens vzw Buurtspoorwegmuseum (tot 7 oktober 2020)
Olivier Punie, bestuurder, namens vzw Depot 145
Johan Van Everbroeck, bestuurder, namens vzw ETG

•
•

Annie Vermeulen, technisch adviseur zonder stemrecht (tot 10 april 2020)
Stefan Justens, technisch adviseur zonder stemrecht

Vzw VlaTAM opteert ervoor om, tot nader order, geen invulling te geven aan het mandaat van
bestuurder dat haar toekomt.

5. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur vergaderde in 2020 vier keer, namelijk op woensdag 12 februari, woensdag
24 juni, woensdag 14 oktober en woensdag 3 december (digitaal). Het dagelijks bestuur neemt
beslissingen met beperkte impact en bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor,
overeenkomstig de afspraken ‘Samenstelling, opdracht en bevoegdheid van het dagelijks bestuur’,
op 9 september 2019 goedgekeurd door de raad van bestuur.
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De samenstelling van het dagelijks bestuur bleef in 2020 ongewijzigd als volgt:
•
•
•
•

Bernard Vancraeynest, voorzitter
Luc De Man, ondervoorzitter
Sven De Boeck, lid namens de busverenigingen
Pierre De Meyer, lid namens de tramverenigingen

6. Personeel
Vzw META had tussen medio 2017 en eind 2019 geen personeel in dienst.
Op 1 december 2019 kwam Veerle De Crom in dienst als halftijdse projectmedewerker van vzw
META.
Tim Pieters staat - via een overeenkomst voor verenigingswerk - in voor de administratie, de
financiën (betalingen, opmaak facturen, opvolging van de investeringsbudgetten van de vaste
leden) en de organisatie en opvolging van de bestuursorganen.
Vooruitzichten voor 2021
Door de afschaffing van de regeling verenigingswerk zal Tim Pieters zijn activiteiten vanaf 1
januari 2021 beperken tot de administratieve opvolging en de financiën van de vzw. Vanaf dan
neemt Rutger Raeymaekers zijn taken over voor de organisatie van de bestuursorganen.
De raad van bestuur is op 9 november 2020 akkoord gegaan met de aanwerving van een tweede
projectmedewerker. Deze zal in 2021 in dienst treden.

7. Vrijwilligers
Omdat vzw META fungeert als koepel is het merendeel van de vrijwilligers actief bij één van de
leden-vzw’s. Slechts enkele vrijwilligers werken rechtstreeks voor vzw META omdat zij
vrijwilligerswerk uitvoeren in de museumbewaarplaats van Weelde.

De raad van bestuur wenst uitdrukkelijk alle vrijwilligers, medewerkers en personeelsleden van
vzw META én haar leden te danken voor hun grote inzet ten bate van het mobiliteitserfgoed
tram en autobus.
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8. 2020 in grote lijnen
•

Corona

De werking van vzw META en haar leden is uiteraard niet gespaard
gebleven van corona. Dit heeft een heel grote impact gehad op heel
wat activiteiten zoals restauraties, opruimactiviteiten in Weelde,
vergaderingen en uiteraard ook op de publiekswerking: in 2020 werden
geen publiekritten georganiseerd en konden de beide musea - VlaTAM
en de tramsite Schepdaal - maar heel beperkt en onder de strenge
sanitaire voorwaarden bezoekers ontvangen.
Vzw META heeft van bij het begin van de crisis bij de leden sterk
aangedrongen om alle door de overheid opgelegde beperkende
maatregelen zeer strikt op te volgen.
Omdat thuiszitten de norm werd en om iedereen een hart onder de
riem te steken, publiceerden we begin april een META-nieuwsbrief met
tips allerhande voor historisch onderzoek.

META-dag
Om de samenwerking en het groepsgevoel tussen
de verenigingen, vrijwilligers en medewerkers te
versterken, had vzw META op zaterdag 4 april
2020 een META-dag gepland.
Plaats van gebeuren was het Vlaams Tram- en
Autobusmuseum in de recent gerestaureerde
tramloods Groenenhoek in Berchem. Op het
programma stonden diverse workshops, een
uitstap naar het Stampe & Vertongen
(luchtvaart)museum en… een rondrit.
Helaas diende deze op het laatste ogenblik te
worden geannuleerd.
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•

Eindejaarspresentje

Onze nieuwjaarswensen brachten we dit jaar onder de
vorm van een in eigen huis ontworpen kaart die we vergezeld van een doos chocolaatjes – verstuurden naar
alle binnen het mobiliteitserfgoed gekende actieve leden
en vrijwilligers.

•

Investeringen

De Lijn voorziet ieder jaar een investeringsbudget van 187 500 euro kapitaalsubsidies voor het in
stand houden en restaureren van mobiel erfgoed dat eigendom is van De Lijn. In de toekomst
worden de criteria en procedure voor de verdeling van deze middelen over projecten en leden
meer in detail uitgewerkt zodat de investeringen nog beter aansluiten bij de collectieplannen bus
en tram.
Stand van zaken van de reeds aangewende en nog beschikbare investeringsbudgetten op 31
december 2020:
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•

Museumbewaarplaats Weelde

Deze bewaarplaats herbergt heel wat voertuigen en onderdelen in reserve, in afwachting van een
nieuwe bestemming of restauratie. De vaste leden kunnen beroep doen op deze reserve;
daarnaast zijn er dikwijls ook uitwisselingen met derden uit binnen- en buitenland.
In 2020 werden verdere stappen gezet in het op orde zetten van de museumbewaarplaats. In
afwachting van een latere herschikking van de voertuigen en het op sporen plaatsen van de trams,
ging alle aandacht naar het inventariseren en samenbrengen van onderdelen en klein materiaal.
Hiervoor investeerde vzw META in nieuwe stapelrekken en de aankoop van kunststof paletten en
boxen om de door houtworm aangetaste stuks te vervangen.
De coronabeperkingen zorgden er ook hier voor dat de werken minder snel opschoten dan
verhoopt. Naar de toekomst toe wenst vzw META een huurovereenkomst op langere termijn met
de gemeente af te sluiten.

•

Beleidsplan 2021-2025

In de loop van 2020 werd een beleidsplan 2021-2025 opgemaakt dat uitgebreid besproken werd
met elk van de zeven leden. Het plan heeft tot doel de werking van de vzw beter te structureren
rond een aantal pijlers maar ook duidelijk te definiëren waar vzw META voor staat. Het
beleidsplan werd begin 2021 gefinaliseerd, goedgekeurd op de raad van bestuur van 22 januari
2021 en voorgelegd aan de algemene vergadering van 12 februari 2021.
•

Ondersteuning van onze leden

Vzw META staat in voor de coördinatie en facilitering van de werking van haar leden. Omdat alle
activiteiten in 2020 op een laag pitje stonden, waren er ook weinig tussenkomsten. In het
vooruitzicht van de voor augustus 2020 geplande rally (ondertussen uitgesteld naar augustus
2021) ter gelegenheid van tien jaar Nostalbus, ondersteunde vzw META de uitgave van een
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herdenkingsboek. Vzw ETG startte met de voorbereiding van de viering 50 jaar PCC in Gent (2021)
en 150 jaar tram in Gent (2023). Voor vzw Depot 145 gingen we - tot nog toe tevergeefs - op zoek
naar een locatie om hun activiteiten onder te brengen.

Samenwerking
Een schoolvoorbeeld van
samenwerking was de
META-bus 101 die beheerd
en onderhouden wordt
door vzw Nostalbus en ter
beschikking werd gesteld
van nv Lijncom (de
reclameregie van De Lijn) in
het kader van de
Babbelbus.

9. Prioriteiten voor 2021
In 2021 wordt verder werk gemaakt van het op orde zetten van de interne werking van vzw
META, niet in het minst door de werkafspraken en interne procedures te actualiseren, grondiger
uit te werken en te documenteren. Dit alles zal bijdragen tot een transparantere werking wat ook
de leden ten goede komt.
Topprioriteiten zijn verder:
• Het stroomlijnen van alle samenwerkingsovereenkomsten tussen De Lijn, vzw META en de
leden. Gelet op de lange historiek en de diversiteit aan bestaande (al dan niet nog
lopende) contracten, is dit geen gemakkelijke opdracht.
• Inspanningen op het vlak van veiligheid door het delen van kennis, organisatie van
opleidingen, de verhoging van de veiligheidscultuur, …
• De opvolging van de tramsite van Schepdaal en de samenwerking et Herita, vzw
Buurtspoorwegmuseum en De Lijn in het vooruitzicht van de afloop in 2023 van de
erfpachtovereenkomst.
• Een versterkte inbedding van vzw META binnen De Lijn en de erfgoed-stakeholders en
ondersteuning van (de bekendheid) van de werking van de leden.
• Het digitaliseren van collecties beeldmateriaal en archieven.
• Het vastleggen van immaterieel erfgoed, in het bijzonder de verhalen van mensen die ons
- in al zijn aspecten - meer kunnen vertellen over het reilen en zeilen van het stads- en
streekvervoer tram en bus, nu maar vooral vroeger.
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10. Financieel verslag

De leden van de raad van bestuur

Bernard Vancraeynest
voorzitter

Luc De Man
ondervoorzitter

Michel Aerts
bestuurder

Robert Boogaerts
bestuurder

Sven De Boeck
bestuurder

Pierre De Meyer
bestuurder

Olivier Punie
bestuurder

Johan Van Everbroeck
bestuurder
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