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RBSM vzw
Statuten

I. Naam, zetel, doel, duur
§.1. Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Belgian Society for Microscopy" vereniging
zonder winstoogmerk, afgekort BSM VZW.
§.2. De vereniging heeft haar zetel op EMAT, Universiteit Antwerpen, Groenenborgerlaan
171, B-2020 Antwerpen, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
§.3. De vereniging heeft de volgende doelstellingen:
•
•
•
•

bevordering van het onderzoek op het gebied van de microscopie en bevordering van
de verspreiding van de technieken en de toepassingen hiermee gerelateerd;
bevordering van de wetenschappelijke en technische uitwisseling tussen haar leden;
onderhoud van betrekkingen gesloten met gelijkaardige verenigingen in het
buitenland;
vertegenwoordiging van haar leden bij de internationale instanties die zich voor
interesseren.

Om deze doelstellingen te bereiken worden onder andere de volgende activiteiten
georganiseerd: congressen, workshops, informatieverspreiding via e-mail, website of andere
kanalen, toekennen van beurzen en prijzen.
§.4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
II. Leden
§.5. De vereniging is samengesteld uit alle werkende leden. De vereniging telt ten minste tien
werkende leden.
Teneinde aanvaard te kunnen worden als werkend lid van de vereniging, dient men:
•
•
•

de doelstellingen van de vereniging bepaald in artikel 3 uitdrukkelijk te
onderschrijven;
aanvaard te worden door de raad van bestuur;
tijdig de lidmaatschapsbijdrage te betalen.

Er bestaan drie categorieën van werkende leden.
De werkende leden uit categorie l zijn de natuurlijke personen die aanvaard worden als
werkend lid door de raad van bestuur conform de hiervoor vermelde toetredingsvoorwaarden.
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De werkende leden uit categorie 2 zijn de natuurlijke personen die worden voorgedragen
door vertegenwoordigers van onderzoeksgroepen in het veld van de microscopie,
"groepsleden" genoemd. De jaarlijks lidmaatschapsbijdrage van de leden van categorie 2
wordt bepaald in functie van het aantal leden dat per onderzoeksgroep wordt voorgedragen.
De onderzoeksgroepen staan in voor de opvolging van de betaling van de
lidmaatschapsbijdrage van de door hen voorgedragen leden en ontvangen hiertoe een
groepsfactuur.
De werkende leden uit categorie 3 zijn de natuurlijke personen die worden voorgedragen
door de commerciële bedrijven die de vereniging op structurele basis sponsoren, "corporate
members" genoemd. Ieder commercieel sponsorbedrijf kan maximum 2 vertegenwoordigers
voordragen als werkend lid.
De werkende leden nemen deel aan de bijeenkomsten van de algemene vergadering met
beslissende stem.
§.6. De lidmaatschapsbijdragen van de drie categorieën van werkende leden en de jaarlijkse
bijdragen van de corporate members worden jaarlijks door de raad van bestuur bepaald en
door de algemene vergadering goedgekeurd. De lidmaatschapsbijdrage zal niet meer
bedragen dan 50 Euro per werkend lid. De jaarlijkse bijdrage van de corporate members ter
ondersteuning van de algemene werking van de vereniging zal niet meer bedragen dan 500
Euro per corporate member.
Door betaling van hun lidmaatschapsbijdrage genieten de werkende leden onder andere van
de volgende voordelen: ontvangst via een « mailing list » van informatie waarover de
vereniging beschikt, vermindering van de inschrijvingskosten voor deelname aan de
opleidingen en de conferenties die door de vereniging worden georganiseerd, publicatie van
hun activiteiten in de documenten die door de vereniging worden uitgegeven (brochures,
website,...), toekenning van beurzen en prijzen door de vereniging, affiliatie met de European
Microscopy Society (EMS).
§.7. De werkende leden genieten van de voordelen van lidmaatschap zoals bepaald in de wet
van 27 juni 1921 over verenigingen zonder winstoogmerk, over internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en over stichtingen.
§.8. Door toetreding onthoudt elk lid zich van elke handeling die nadelig is of kan zijn voor
de doelstellingen van de vereniging, of die het respect of de eer zou kunnen aantasten van een
lid of van de vereniging zelf.
De raad van bestuur kan, in afwachting van een beslissing door de eerstvolgende algemene
vergadering, het lidmaatschap schorsen van de leden die zich schuldig hebben gemaakt aan
ernstige overtredingen van de statuten of van de wetten van de eer of de welvoeglijkheid.
Enkel de algemene vergadering kan beslissen tot de uitsluiting van een lid, met een
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ieder lid is vrij om uit de vereniging te treden. Hij dient de voorzitter van de raad van bestuur
schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn uittreding.

Last updated: September 5th, 2010

Een lid dat zijn bijdrage gedurende twee opeenvolgende jaren niet betaalt, wordt geacht van
rechtswege uit te treden.
De terugtrekking van een onderzoeksgroep impliceert noodzakelijkerwijs de uittreding van
rechtswege van alle werkende leden uit categorie 2 die ooit door deze onderzoeksgroep
werden voorgedragen.
De stopzetting van de structurele sponsoring vanwege de commerciële bedrijven actief in het
veld van de microscopie, impliceert noodzakelijkerwijs de uittreding van rechtswege van alle
werkende leden uit categorie 3 die ooit door deze commerciële bedrijven werden
voorgedragen.
§.9. De uittredende of uitgesloten leden hebben geen enkel recht op het bezit van de
vereniging, noch op een vergoeding van hun bijdrage. Dit geldt eveneens voor hun
rechthebbenden en voor de rechthebbenden van een overleden lid.
§.10. De leden zijn in geen enkel geval ten persoonlijke titel verantwoordelijk voor de
verbintenissen of voor de handelingen van de vereniging.
III. Algemene vergadering
§.11. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. Zij wordt
door de voorzitter van de raad van bestuur voorgezeten. In geval van verhindering, kan de
voorzitter zijn bevoegdheid overdragen aan een ander lid van de raad van bestuur.
§.12. De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de wijziging van de statuten volgens de geldende wettelijke regels;
de benoeming en afzetting van de bestuurders;
de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen;
de jaarlijkse goedkeuring van het verslag van activiteit van het afgelopen
begrotingsjaar;
de kwijting van de bestuurders;
de uitsluitingvan één of van verschillende leden;
de ontbinding van de vereniging volgens de geldende wettelijke regels;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
alle andere bevoegdheden conform de wet en de statuten.

Alle andere bevoegdheden die door de wet of door deze statuten niet aan de algemene
vergadering worden toegekend vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.
§.13. De algemene vergadering wordt door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee
leden van de raad van bestuur bijeengeroepen. Een lid van de vereniging heeft de
mogelijkheid om zich door een ander lid te laten vertegenwoordigen, door middel van een
schriftelijke en nominatieve volmacht die aan de vertegenwoordiger specifiek het recht
toekent om te stemmen in naam van het afwezige lid. Ieder lid kan slechts één volmacht
dragen. De uitnodigingen worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering
verstuurd, per brief, telefax of elektronische post. De uitnodiging bevat de agenda van de
vergadering. Behalve in de gevallen voorzien in artikel 8 en artikel 20 van de wet (d.i.
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statutenwijziging, doelwijziging en ontbinding), is de vergadering geldig samengesteld
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§.14. Alle leden hebben een gelijk stemrecht binnen de algemene vergadering. De
beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer er anders door de wet of de statuten over is
besloten. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vertegenwoordiger
doorslaggevend.
§.15. De algemene vergadering komt elk jaar minstens één keer bijeen, met name binnen de
zes maanden na het einde van het boekjaar, met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het lopende boekjaar, zoals
voorgesteld door de raad van bestuur. Een algemene vergadering moet bijeengeroepen
worden wanneer meer dan een vijfde van de werkende leden dit vraagt. Ongeacht de
beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, moet elk voorstel dat door tenminste drie leden
wordt ingediend op de agenda worden gezet. In uitzonderlijke gevallen en met de
toestemming van minstens twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden die
deelnemen aan de vergadering, en in die gevallen waar dit niet door de wet wordt uitgesloten,
kan de algemene vergadering over een punt beraadslagen dat niet op het agenda van de
bijeenroeping voorkwam.
§.16. De beslissingen van de algemene vergadering worden in notulen vastgelegd volgens de
regels die door de wet worden voorgeschreven. Deze notulen worden in het hoofdkantoor
bewaard waar de leden er kennis van kunnen nemen. Een kopie van de notulen wordt
verzonden aan elk lid dat er om vraagt en dit per brief, telefax of elektronische post. De
beslissingen van de algemene vergadering worden eventueel kenbaar gemaakt aan
geïnteresseerde derden, per brief, telefax of elektronische post.
IV. Raad van Bestuur
§.17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zes
leden. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid
is van de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd of afgezet door de algemene vergadering.
§.18. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een
schatbewaarder en minstens twee bestuurders zonder specifieke functie. Eenzelfde
natuurlijke persoon kan niet gelijktijdig twee functies binnen de raad van bestuur uitoefenen.
§.19. De leden van de raad van bestuur worden voor twee jaar verkozen uit de werkende
leden. Zij zijn herkiesbaar. De leden van de raad van bestuur die verhinderd zijn kunnen
eventueel door een andere lid van de raad van bestuur vertegenwoordigd worden door middel
van een schriftelijke en nominatieve volmacht dat hem het stemrecht in de raad van bestuur
specifiek namens het verhinderde lid toekent. Ieder lid van de raad van bestuur kan slechts
drager zijn van één volmacht.
§.20. De benoeming van de leden van de raad van bestuur gebeurt als volgt:
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•
•
•
•
•

anderhalve maand vóór de datum van de algemene vergadering die wordt
bijeengeroepen om de leden van de raad van bestuur te kiezen, wordt aan alle leden
een overzicht gestuurd die de beschikbare betrekkingen specificeert;
de leden die zich kandidaat willen stellen informeren de raad van bestuur hiervan
binnen de veertien dagen per brief of per e-mail;
de raad van bestuur verifieert de geldigheid van de kandidaturen en stuurt de lijst aan
de leden van de algemene vergadering ten minste tien dagen voor de datum van de
vergadering;
de leden van de raad van bestuur worden verkozen tijdens de daartoe bijeengeroepen
algemene vergadering, bij geheime stemming;
als er niet genoeg kandidaten zijn, dan wordt tijdens de algemene vergadering een
oproep voor kandidaten gedaan, die tijdens diezelfde vergadering tot bestuurslid
verkozen kunnen worden.

§.21. Tenzij de algemene vergadering dit anders beslist, eindigt het mandaat van de
bestuurders op de algemene vergadering waarin zij niet werden herverkozen. Zij kunnen
eveneens ontslag nemen uit de raad van bestuur zonder de vereniging te verlaten als lid van
de algemene vergadering, met een brief gericht aan de andere leden van de algemene
vergadering. In dit geval blijven zij hun functie uitoefenen totdat er is voorzien in hun
vervanging door de verkiezing van een opvolger door de algemene vergadering.
§.22. De raad van bestuur heeft de volledige bevoegdheden wat het bestuur en het beleid van
de vereniging betreft in overeenstemming met de wet en de statuten. Zij vertegenwoordigt de
vereniging in en buiten rechte. Zij kan, onder haar verantwoordelijkheid, een deel van haar
bevoegdheid delegeren aan een van haar leden, of aan een werkend lid van de vereniging. Zij
handelt collegiaal. Jaarlijks dient zij het verslag in van de activiteit van het afgelopen
boekjaar en legt zij ter goedkeuring de rekeningen van het afgelopen en de begroting voor het
volgende boekjaar voor aan de algemene vergadering.
§.23. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het
belang van de VZW het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere
plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste 5 bestuurders
aanwezig zijn, waaronder tenminste de voorzitter of de ondervoorzitter, en de secretaris of de
schatbewaarder De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van
de aanwezige leden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de ondervoorzitter
de doorslaggevende stem.
Er worden notulen opgesteld, die worden goedgekeurd tijdens de volgende
bestuursvergadering en ondertekend door de dan aanwezige bestuursleden. De notulen
worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun
inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003
vastgelegde modaliteiten. Voor derden geldt dit inzagerecht niet.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzaak en het belang van de VZW zulks
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vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord
is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke
besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail,
video- of telefoonconferentie.
§.24. De bestuurders kunnen elk apart optreden, beperkt tot een bedrag van 5000 Euro.
Boven de 5000 Euro is de handtekening van twee bestuurders nodig.
V. Jaarrekening, balans
§.25. Elk jaar, op l januari, wordt het overzicht van de rekeningen van het afgelopen jaar en
de begroting van het volgende jaar opgemaakt. Beiden zijn gebonden aan de goedkeuring van
de algemene vergadering op haar jaarlijkse vergadering. Het boekjaar begint op l januari en
loopt af op 31 december.
VI. Wijzigingen, ontbinding, liquidatie
§.26. In het geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering twee vereffenaars
aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.
§.27. In alle gevallen van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, zal het netto-actief van de
vereniging bestemd zijn voor een organisatie met een gelijkaardig doel zoals omschreven in
artikel 3 van deze statuten.
VIL Bijzondere en overgangsbeschikkingen
§.28. Alles wat niet expliciet in deze statuten is voorzien, wordt geregeld door de wet van 27
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen.
§.29. Het eerste boekjaar vangt aan bij de oprichting van de vereniging en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
Algemene Vergadering van 21 november 2009 te Gent
§.30. De algemene vergadering heeft de volgende personen benoemd als eerste
bestuurders: Bernard Nysten, Dirk Adriaensen, Anton-Jan Bons, Philippe Leclère, Sara Bals,
Winnok De Vos, Jacqueline Lecomte-Beckers, Jan D'Haen, Jan Mast, Zeger Hens, Johan
Hofkens, Sebastian Munck.
De bestuurders hebben onderling de volgende functies verdeeld:
•
•
•
•
•

voorzitter : Bernard Nysten
ondervoorzitter :DirkAdriaensen
secretaris : Anton-Jan Bons
schatbewaarder :Philippe Leclère
bestuurders zonder specifieke functie: Sara Bals, Winnok De Vos, Jacqueline
Lecomte-Beckers, Jan D' Haen, Jan Mast, Zeger Hens, Johan Hofkens, Sebastian
Munck

