Benelux Vereniging voor Flebologie
Statuten

Naam en Zetel
Artikel 1. Er wordt een internationale vereniging zonder winstoogmerk opgericht met
wetenschappelijke doeleinden, genaamd “Benelux Vereniging voor Flebologie” waarvan de
zetel gevestigd is in een van de gemeenten van de Brusselse agglomeratie, Winston Churchill
laan 11/30, 1180 Brussel.

Doel
Artikel 2. De vereniging heeft tot doel de wetenschappelijke kennis van de veneuze en
lymfatische pathologie te bevorderen en de banden tussen alle betrokken behandelaars, zijnde
artsen of paramedici, te optimaliseren. Hiervoor beoogt zij activiteiten aan te vatten, van welke
aard ook, die de kennis en opleiding in deze medische subspecialiteit kunnen bevorderen. Dit
door
middel
van
wetenschappelijke
vergaderingen
en
ondersteuning
van
flebologisch/lymfologisch onderzoek en publicaties. Ook de samenwerking met andere
wetenschappelijke verenigingen wordt nagestreefd.

Lidmaatschap
Artikel 3. De vereniging kent effectieve leden, steunleden en ereleden. Enkel de effectieve
leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering
Artikel 4. Om effectief lid te worden, moet de kandidaat zich melden via de website, het
inschrijvingsformulier invullen en het gebruikelijke lidgeld betalen. Een lid moet arts of
paramedicus zijn .
Om steunend lid te worden moet een minimale bijdrage gestort worden die bepaald wordt door
de raad van bestuur. Deze titel verleent aan de houder het recht om deel te nemen aan de
algemene vergadering echter zonder stemrecht.
De titel van erelid kan verleend worden door de raad van bestuur aan personen die verdienstelijk
waren voor de vereniging. Deze titel verleent aan de houder het recht om deel te nemen aan de
algemene vergadering zonder een jaarlijkse bijdrage te moeten betalen.
Artikel 5. De jaarlijkse minimale lidmaatschapsbijdrage van de effectieve leden wordt elk jaar
vastgelegd en zal aan de noden van de Vereniging aangepast worden.
Artikel 6. Het uitsluiten van een lid kan enkel door de algemene vergadering van de vereniging
beslist worden steunend op een tweederde meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden evenals een tweederde meerderheid van stemmen. Zo de tweederde
meerderheid van de leden en vertegenwoordigende leden niet bereikt wordt, wordt de stemming
verdaagd naar een volgende vergadering, binnen het jaar te organiseren, waarbij dan gestemd
wordt met tweederde meerderheid zonder te rekenen met de afwezige leden.
Artikel 7. De hoedanigheid van lid van de vereniging gaat verloren bij ontslag, overlijden of
uitsluiting. Een lid dat zijn/haar lidgeld gedurende twee opeenvolgende jaren niet betaalt, en na
jaarlijks minstens twee herinneringen (per mail of brief) wordt eveneens geschrapt uit het

ledenbestand. Een lid dat gedurende één jaar geen lidgeld betaalt, kan hij/zij wel lid blijven mits
het betalen van het achterstallige lidgeld.
Een persoon die door overlijden of op andere wijze de hoedanigheid van lid verloren is, kan
geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit.

Algemene Vergadering
Artikel 8. De algemene vergadering beschikt over volledige bevoegdheid en benoemt de raad
van bestuur.
Artikel 9. De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen op de zetel van de
vereniging of op gelijk welke andere locatie die vermeld staat op de oproepingsbrief.
Artikel 10. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging
en bepaalt de agendapunten voor de algemene vergadering.
Artikel 11. Alle effectieve leden hebben één stem. Het stemmen bij volmacht is slechts
toegelaten met betrekking tot benoemingen. Niettemin kan een effectief lid slechts bij volmacht
stemmen voor één ander lid.

Raad van Bestuur (bestuursorgaan)
Artikel 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit 7
bestuursleden die bij geheime stemming door de algemene vergadering worden gekozen onder
haar leden.
Het bestuur zal worden samengesteld uit drie leden met Belgische nationaliteit, drie leden met
Nederlandse nationaliteit en één Luxemburgs lid. Indien er zich van een bepaalde nationaliteit
onvoldoende kandidaten aanmelden voor een bestuursfunctie, kan deze functie tijdelijk
overgenomen worden door een lid van een andere nationaliteit, dit tot de volgende
bestuursverkiezing. Om de vier jaar worden er bestuursverkiezingen georganiseerd. De zittende
bestuursleden nemen automatisch ontslag maar kunnen zich herkiesbaar stellen. Ook andere
leden kunnen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen worden georganiseerd door de
secretaris. De verkiezingen gaan door na rondschrijven aan de leden en verlopen anoniem. Op
de jaarvergadering volgend op de verkiezingen wordt het nieuwe bestuur voorgesteld.
Artikel 13. De bestuursleden worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn
herkiesbaar op het einde van hun mandaat. Een bestuurslid kan maximaal 2 maal opeenvolgend
verkozen worden, tenzij er onvoldoende nieuwe kandidaten beschikbaar zijn. Bestuursleden
kunnen uit hun functie worden ontheven door de algemene vergadering onder de voorwaarden
bepaald in artikel 6. De hoedanigheid van bestuurslid gaat tevens verloren bij ontslag en bij
overlijden. Een bestuurslid kan ook zelf ontslag nemen mits officieel schrijven aan de andere
leden van het bestuur.
Artikel 14. De raad van bestuur verkiest in zijn midden, na intern overleg of zonodig bij
stemming, de verschillende functies die moeten worden bekleed, met name een voorzitter,
alternerend BE/NL elk voor een duur van vier jaar, een secretaris en een penningmeester.
De raad van bestuur alsook de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter.

Artikel 15. Bij het wegvallen van een bestuurslid, zal de raad van bestuur tijdelijk voorzien in
een vervanger met mandaat tot de volgende algemene vergadering. Dergelijk vervangend
bestuurslid zal in de raad van bestuur slechts over een adviserende stem beschikken.
Artikel 16. De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vereniging dit vereist;
de voorzitter van de raad van bestuur nodigt de andere bestuursleden uit en stelt de voorlopige
agenda samen. De overige bestuursleden kunnen aanvullende agendapunten voorstellen en de
definitieve agenda wordt via email doorgestuurd ten laatste twee werkdagen voor de
bestuursvergadering.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden; bij eventuele ex aequo van stemmen is de stem van het
voorzittend bestuurslid bepalend.
Om geldig te beraadslagen, moeten minstens de helft van de bestuursleden aanwezig zijn; zo
het quorum niet wordt bereikt, kan over hetzelfde punt beslist worden, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, ter gelegenheid van een latere vergadering die
gehouden
wordt.
In ieder geval, zo de raad niet voltallig is, kunnen slechts geldige beslissingen genomen worden
indien minstens drie bestuursleden uit minstens twee landen akkoord gaan.
Artikel 17. De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden van beheer en administratie,
voor zover de algemene vergadering hierin toestemt. Het dagelijks beheer kan gedelegeerd
worden aan de voorzitter, aan een bestuurslid of aan een daartoe gemachtigde persoon.
Artikel 18. De leden van de raad van bestuur kunnen uit hoofde van hun functie geen beroep
doen op enige bezoldiging.

Delegatie van bevoegdheden
Artikel 19. Alle officiële akten die de verantwoordelijkheid van de vereniging engageren,
worden, behoudens bijzondere machtiging, door twee bestuurders ondertekend, die tegenover
derden hun machtiging niet hoeven te verantwoorden.
De vereniging wordt in rechtsgedingen geldig door de voorzitter vertegenwoordigd.
De algemene vergadering en de raad van bestuur kunnen op hun verantwoordelijkheid, en geval
per geval bij bijzondere delegatie bepaalde van hun bevoegdheden delegeren.
Artikel 20. De voorzitter of de gemachtigde bestuurder moet, bij het afsluiten van contracten
door de vereniging, duidelijk aangeven dat de leden van de vereniging slechts borg staan voor
gelden ten bedrage van de eigen fondsen van de vereniging.

Budget en rekeningen
Artikel 21. Het maatschappelijk boekjaar gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december.
De Raad van Bestuur moet jaarlijks de jaarrekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de
algemene vergadering en het budget voorleggen voor het volgende jaar.

Statutenwijzigingen en ontbinding
Artikel 22. De wijziging van de statuten kan alleen bij twee derde meerderheid in de raad van
bestuur en na goedkeuring , met twee derde meerderheid, van de algemene vergadering. De
ontbinding van de vereniging kan slechts voorgesteld worden op verzoek van één zesde van de
effectieve leden. De oproeping wordt bij aangetekend schrijven of per email met bewijs van
ontvangst verzonden.
De ontbinding kan enkel beslist worden bij twee derde meerderheid van de stemmen van de
aanwezige leden.
Artikel 23. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meerdere
commissarissen aanduiden, gelast met de vereffening van de bezittingen van de vereniging. Het
netto actief resultaat wordt aan één of meerdere analoge verenigingen toegekend in
samenspraak met het zittend bestuur.
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