
 

      

 
  

    

   

 

Algemene vergadering en 
pensioenviering VVP-directeur 

Raymond Van Loock  
 

Op 29 april 2022 vond de algemene vergadering van de VVP plaats 

in het provinciehuis van Antwerpen. We namen ook afscheid van 

VVP-directeur Raymond Van Loock. Na een VVP-carrière van 27 jaar 

ging hij op 1 mei met pensioen. 
 

   

 
  

    

Algemene vergadering VVP  
 

   

  

  

 

 

Het eerste deel van de algemene vergadering werd 

geleid door VVP-ondervoorzitter gedeputeerde Luk 

Lemmens (provincie Antwerpen). 

 

Naast de jaarrekening werd ook het jaarverslag 

toegelicht en goedgekeurd.  

 

De VVP-staf gaf toelichting bij de dossiers 

regiovorming, landschaps- en nationale parken, 

het actieplatform herontwikkeling hoeves, de 

archeologiedagen, de gezamenlijke initiatieven 

rond sociale economie en het onderzoek 

appreciatie provinciedomeinen. 

 

 

 
 

   

Lees het jaarverslag 

https://cdn.flxml.eu/lt-2179811224-997d4a4ef853ac75b04de06b3f4a2fb1


VVP kiest nieuw bestuur - Tom Dehaene nieuwe voorzitter 
    

 

Conform de VVP-statuten werd een nieuw VVP-bestuur verkozen. Het 

nieuwe VVP-bestuur werd ook meteen voorgesteld aan de leden van 

de algemene vergadering. 

 

Gedeputeerde Tom Dehaene (provincie Vlaams-Brabant) neemt de 

komende 3 jaar de fakkel over van gedeputeerde Ann Schevenels 

(provincie Vlaams-Brabant) als VVP-voorzitter. 

 

"Uiteraard moeten we naar 2024 toe werken. (...) De ambitie 

is om de banden nog meer aan te halen met onze partners, 

zijnde de collega's in het Vlaams Parlement, de regio's, de 

lokale besturen, de ondernemers en het middenveld tout 

court." 

  

 

   

 

  

Naast een nieuwe VVP-voorzitter werd er ook een nieuwe ondervoorzitter en penningmeester verkozen. 

Gedeputeerde Luk Lemmens (provincie Antwerpen) volgt zichzelf op als ondervoorzitter. Gedeputeerde 

Leentje Grillaert (provincie Oost-Vlaanderen) werd aangeduid als penningmeester. 
 

   

   

   

Lees de volledige speech  

https://cdn.flxml.eu/lt-2179795656-997d4a4ef853ac75b04de06b3f4a2fb1


Van links naar rechts: gedeputeerde Leentje Grillaert, gedeputeerde Tom Dehaene, uittredend directeur 

Raymond Van Loock en gedeputeerde Luk Lemmens. 
 

   

Een woordje van uittredend voorzitter Ann Schevenels 
 

   

"De VVP vervult de rol van bovenlokale 

verbindende kracht op een gedreven wijze en 

legt de focus op de dingen waar de provincies 

het verschil kunnen maken, op noden die de 

gemeenten overstijgen en waarvoor de 

provincies het meest geschikte schaalniveau zijn. 

Dit met een uitgestrekte hand naar de Vlaamse 

Regering om maatschappelijke uitdagingen 

samen aan te pakken." 

 

"Op deze algemene vergadering nemen we 

afscheid van Raymond, die na 27 jaar dienst bij 

de VVP gaat genieten van een welverdiend 

pensioen. Tegelijk verwelkomen we Tom 

Dehaene als nieuwe voorzitter. Ik wens ze beide 

alvast veel succes en plezier met alles wat nog 

op hun pad komt." 

 

 

Ook vanuit de VVP-staf bedanken we 

gedeputeerde Ann Schevenels voor de mooie 

samenwerking tijdens de voorbije periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  

Lees de volledige speech 

https://cdn.flxml.eu/lt-2179795654-997d4a4ef853ac75b04de06b3f4a2fb1


Pensioenviering VVP-directeur Raymond Van Loock  

 

   

 

Het afsluiten van een VVP-carrière van maar 

liefst 27 jaar kan niet onopgemerkt voorbij 

gaan. Daarom organiseerde de VVP een heuse 

pensioenviering na de algemene vergadering. 

De muzikale omlijsting werd voorzien door 

Rick De Leeuw en Jan Hautekiet. 

 

 

"Raymond is een monument in 

de VVP-werking." 

 

Ondervoorzitter gedeputeerde Luk Lemmens 

overhandigt de bloemen aan uittredend VVP-

directeur Raymond Van Loock. Gedeputeerde 

Luk Lemmens looft Raymond voor zijn 

jarenlange dienst. 

 

 

   

 

  



   

 

 

Eens een VVP’er altijd een VVP’er!" 

 

"Toen ik in 1995 aangeworven werd als directeur 

van de VVP wist ik uiteraard niet dat mijn VVP-

carrière meer dan 25 jaar zou duren, maar wees 

ervan overtuigd: deze periode is snel voorbij 

gegaan. Misschien achteraf bekeken, te snel!  

 

Op de afgelegde weg heb ik de kans gehad om 

met heel wat interessante mensen te kunnen 

samenwerken - mandatarissen, ambtenaren en 

collega VVP-medewerkers - om standpunten te 

formuleren en projecten te ontwikkelen. 

 

Ik dank jullie voor de goede en efficiënte 

samenwerking en ik wens jullie het allerbeste voor 

de toekomst! Merci voor het vertrouwen tijdens de 

afgelopen jaren! Eens een VVP’er altijd een 

VVP’er!" 

  

   

Wilt u Raymond nog contacteren? 
 

   

   

   

 
  

    

Nog enkele sfeerbeelden... 

Lees het interview en de speech 

mailto:mailto:%20raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be
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Deze nieuwsbrief staat ook open voor jouw suggesties, foto's en evenementen. 

Mail naar de VVP-stafmedewerkers of naar Lieve De Schrijver: persdienst@vlaamseprovincies.be 

engen.  
 

   

    

Ontdek meer nieuws over de provincies op onze website www.vlaamseprovincies.be  

 

Vereniging van de Vlaamse Provincies 

https://cdn.flxml.eu/lt-2179795646-997d4a4ef853ac75b04de06b3f4a2fb1
http://www.vlaamseprovincies.be/


Gare Maritime - Picardstraat 7 bus 100, 1000 Brussel 

Tel: (02) 512 11 52  

     

    

  

Je profiel aanpassen - Uitschrijven 
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