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Belgische Vereniging voor Menselijke Genetica

Société belge de Génétique humaine

9000 Gent

Identificatienummer : 2150/2001

STATUTEN

Tussen :
1. Alain Verloes, arts, wonende chaussée de Liège 13,

4160 Anthisnes.
2. Geert Mortier, arts, wonende Ommegangstraat 40, 9881 Bellem.
3. Marc Abramowicz, arts, wonende rue du Château d’Eau 116,

1180 Bruxelles.
4. Ingeborg Liebaers, arts, wonende Kloosterstraat 47,

1020 Brussel.
5. Pascale Cochaux, moleculair biologe, wonende rue

J. Deraeck 79, 1150 Bruxelles.
6. Koenraad Devriendt, arts, wonende Kerkstraatje 7,

3220 Kortijk-Dutsel.
7. Frank Kooy, moleculair bioloog, wonende Rembrandtlaan 38,

4907 Oosterhout.
8. Lionel Van Maldergem, arts, wonende rue de la Treille 10,

1050 Bruxelles,
werd overeengekomen een vereniging zonder winstgevend doel op
te richten, waarvan de statuten luiden als volgt :

Naam

Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is : « Belgische Vereni-
ging voor Menselijke Genetica - Société belge de Génétique humaine
- Belgian Society of Human Genetics ».

2. De naam van de vereniging wordt afgekort aangeduid als :
« Be.S.H.G. ».

Zetel

Art. 2. 1. De zetel van de Belgische Vereniging voor Menselijke
Genetica bevindt zich op het professioneel adres van de voorzitter.

2. De raad van bestuur kan op eigen gezag de zetel van de vereni-
ging naar een ander adres in België verplaatsen.

Doel

Art. 3. 1. De Menselijke Genetica is een discipline binnen de
fundamentele en toegepaste wetenschappen en geneeskunde. Zij
bestudeert de erfelijke kenmerken van de mens, hun overdracht,
hun rol in de ontwikkeling en het behoud van de fysiologische
functies en de gevolgen van wijzigingen in het erfelijk materiaal, en
dit op alle mogelijke niveaus gaande van de moleculaire en cellu-
laire biologie over de volksgezondheid tot de evolutieleer.

2. Het doel van de vereniging is de menselijke genetica in de
ruimste zin van het woord te bevorderen en alle ontwikkelingen
hierin ter kennis te brengen. De vereniging tracht dit doel te
bereiken door :

a) het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de genetica
te ondersteunen en te stimuleren;

b) de samenwerking en uitwisselingen tussen wetenschappers in
België en het buitenland te bevorderen;

c) wetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren en in perma-
nente opleiding te voorzien van haar leden;

d) de algemene bevolking te informeren en te vormen;
e) te reflecteren over de individuele en maatschappelijke gevolgen

van genetische technologieën, ook op ethisch vlak;
f) de gedragscodes te ontwikkelen voor toepassingen van ontwik-

kelingen in de genetica op de mens.

Duur

Art. 4. 1. De Belgische Vereniging voor Menselijke Genetica is
opgericht voor onbepaalde duur.

2. Een jaar van de vereniging komt overeen met de tijdspanne
tussen twee gewone algemene vergaderingen.

Feitelijke leden

Art. 5. 1. De feitelijke leden van de vereniging zijn gewone leden,
buitengewone leden en ereleden.

2. De gewone leden van de vereniging moeten wetenschappers
zijn (in België of in het buitenland) die professioneel actief zijn op
gebied van de menselijke genetica. Zij dienen bovendien de
lidmaatschapsbijdrage betaald te hebben.

3. Ieder lid van de vereniging dat de hierboven vermelde voor-
waarden niet vervult is de facto een buitengewoon lid of een erelid.

a) Als buitengewone leden komen personen in aanmerking die
blijk gegeven hebben van interesse voor de menselijke genetica. Zij
mogen evenwel niet beantwoorden aan de voorwaarden die aan de
gewone leden gesteld worden.

De niet-wetenschappelijke vertegenwoordigers van patiëntenver-
enigingen kunnen bijvoorbeeld buitengewone leden van de vereni-
ging zijn.

b) Als ereleden komen personen in aanmerking die zich verdien-
stelijk gemaakt hebben voor de menselijke genetica of voor de
vereniging. Deze leden hebben hetzelfde statuut als de buitenge-
wone leden.

4. Het aantal gewone leden van de vereniging bedraagt minstens
acht.

Toetreding tot het lidmaatschap

Art. 6. 1. De kandidatuur van de gewone en buitengewone leden
wordt door de raad van bestuur aanvaard na toetsing van hun
toetredingsaanvraag.

2. De kandidatuur van de ereleden wordt schriftelijk door een
gewoon lid aan de raad van bestuur voorgedragen. Ze wordt na
toetsing aanvaard door de raad van bestuur.

3. Voor de gewone en buitengewone leden treedt de toetreding in
werking na ontvangst van de eerste jaarlijkse lidmaatschaps
bijdrage.

4. De gewone en buitengewone leden behouden hun statuut
zolang ze hun lidmaatschapsbijdrage betalen en de hierboven
vermelde voorwaarden vervullen. De lidmaatschapsbijdrage dient
voor het einde van het lopende boekjaar betaald te worden.

5. De ereleden dienen geen lidmaatschapsbijdrage te betalen.

Beëindiging van het lidmaatschap

Art. 7. 1. Het lidmaatschap eindigt door :

a) schriftelijke opzegging gericht aan de voorzitter van de raad
van bestuur;

b) het niet betalen van de lidmaatschapsbijdrage, wanneer het lid
daartoe tweemaal schriftelijk aangemaand werd;

c) door schrapping. Deze schrapping kan om een ernstige reden
door de raad van bestuur uitgesproken worden na een onderzoek
en verhoor van het betrokken lid. De betrokkene kan tot uiterlijk
twee maanden na ontvangst van het aangetekend schrijven
aangaande de schrapping in beroep gaan bij de algemene vergade-
ring.

Algemene vergadering

Art. 8. 1. De algemene vergadering van de Belgische Vereniging
voor Menselijke Genetica bestaat uit alle gewone leden. De verga-
dering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur.

2. De buitengewone leden en de ereleden worden op de algemene
vergadering uitgenodigd.

3. De algemene vergadering is bevoegd voor wijzigingen van de
statuten, benoeming en ontslag van leden van de raad van bestuur,
goedkeuring van rekeningen en begroting, ontbinding van de
vereniging en uitsluiting van een lid.

4. De algemene vergadering kan alleen maar de statuten wijzigen,
wanneer deze wijziging werd aangekondigd in de voorgaande
algemene vergadering.
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Bijeenkomst van de algemene vergadering

Art. 9. 1. De algemene vergadering komt elk jaar tussen 1 januari
en 30 april bijeen als gewone algemene vergadering. Een gewone
algemene vergadering wordt georganiseerd en verloopt overeen-
komstig de artikels 5, 6, 7, 8, 12, 20 e.v. van de wet van 27 juni 1921.

2. De raad van bestuur kan een buitengewone, algemene verga-
dering bijeenroepen :

a) wanneer zij het opportuun acht;
b) op uitdrukkelijk, schriftelijk verzoek van tenminste één vijfde

van de gewone leden die hun lidmaatschapsbijdrage betaald
hebben.

3. De uitnodigingen voor de algemene vergaderingen gebeuren
per brief of per elektronische post aan het adres van alle leden met
inachtname van een termijn van tenminste vijftien dagen vóór een
gewone algemene vergadering en van tenminste tien dagen vóór
andere algemene vergaderingen. Deze termijn geldt niet voor de
vergaderingen die dringend bijeengeroepen worden ten gevolge
van onvoorziene omstandigheden. De uitnodiging vermeldt dan
uitdrukkelijk het dringende karakter. De uitnodiging meldt in ieder
geval altijd plaats, datum en uur van de vergadering.

4. De uitnodiging voor de algemene vergadering vermeldt een
agenda. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over
punten die op deze agenda voorkomen. Uitzonderingen zijn moge-
lijk in geval van hoogdringendheid.

Stemprocedure van de algemene vergadering

Art. 10. 1. Alle aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden
(die hun lidmaatschapsbijdrage betaald hebben) hebben gelijk-
waardig stemrecht. Een gewoon lid kan zich middels een
geschreven volmacht door een ander gewoon lid laten vertegen-
woordigen in de algemene vergadering. Een gewoon lid kan voor
niet meer dan twee leden gemachtigd zijn een stem uit te brengen.

2. De buitengewone leden en de ereleden hebben slechts een
raadgevende stem.

3. Voor alle beslissingen van de algemene vergadering volstaat
een gewone meerheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
gewone leden, behalve voor wijzigingen van de statuten, uitslui-
tingen of ontbinding van de vereniging. Voor die beslissingen
moeten minstens twee derden van de gewone leden aanwezig en
akkoord zijn. Wanneer dit vereiste quorum niet wordt bereikt, kan
er onmiddellijk een tweede algemene vergadering vastgelegd
worden. Deze moet binnen minimum twee weken en maximum zes
weken bijeenkomen en beslist met gewone meerderheid onafhan-
kelijk van het aantal aanwezige leden.

4. De stemmingen over personen worden schriftelijk en geheim
doorgevoerd. Op vraag van een gewoon lid kan ook de stemming
over een agendapunt op die manier verlopen. In alle andere
gevallen verloopt de stemming bij handopsteken.

Raad van bestuur

Art. 11. 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit acht gewone leden waarvan één voorzitter
en één secretaris :

a) De raad van bestuur bestaat telkens uit minstens twee fransta-
ligen en minstens twee nederlandstaligen.

b) Een universiteit of wetenschappelijke instelling mag nooit door
meer dan twee personen vertegenwoordigd zijn.

2. Ingeval de voorzitter verhinderd is, worden zijn/haar functies
waargenomen door de secretaris.

3. De raad van bestuur komt minstens tweemaal per jaar bijeen,
namelijk eenmaal ter voorbereiding van de gewone algemene
vergadering en eenmaal tijdens deze vergadering. Bovendien kan
zij ook bijeenkomen op elk ander moment vastgelegd tijdens een
voorgaande bijeenkomst of in geval van nood op schriftelijk verzoek
van een lid.

4. Er worden notulen gemaakt van de bijeenkomsten.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Art. 12. 1. De raad van bestuur is bevoegd voor :
a) alles wat niet door de wet of onderhavige statuten uitdrukkelijk

aan de algemene vergadering voorbehouden is;
b) het bestuur van de vereniging en de toepassing van onderha-

vige statuten;
c) het beheer van de middelen van de vereniging.

2. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de algemene
vergadering te laten stemmen over :

a) eventuele wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de
vereniging binnen de grenzen van de statuten;

b) de oriëntatie van de activiteiten van de vereniging;
c) de vorming van denkgroepen of adviescommissies samenge-

steld uit feitelijke leden;
d) de jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap.

Verkiezing van de raad van bestuur

Art. 13. 1. De algemene vergadering kiest rechtstreeks de acht
leden van de raad van bestuur en ook diens voorzitter uit de
daarvoor kandiderende, nieuwe leden van de raad. De raad van
bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, die anderstalig dan de
voorzitter dient te zijn en een penningmeester.

2. De verkiezing van de bestuursleden die aan het einde van hun
mandaat zijn vindt elk jaar tijdens de gewone algemene vergadering
plaats. Wanneer een mandaat niet ingevuld is, benoemt de raad
voorlopig een vervanger. Bij de volgende algemene vergadering
wordt een vervanger voor de test van het mandaat verkozen.

3. De duur van een mandaat in de raad van bestuur bedraagt twee
jaar.

4. Het aantal mandaten is niet beperkt maar het is niet toege-
staan :

a) Meer dan twee opeenvolgende mandaten als voorzitter uit te
oefenen.

b) Meer dan drie opeenvolgende mandaten als bestuurder uit te
oefenen.

Stemprocedure van de raad van bestuur

Art. 14. 1. De beslissingen van de raad van bestuur worden
genomen met de absolute meerderheid van de stemmen van de
aanwezige leden van de raad. Ingeval van staking van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.

2. De beslissingen van de raad van bestuur zijn geldig zodra de
helft van zijn leden aanwezig is.

Raden en commissies

Art. 15. 1. De denkgroepen zijn permanente groepen samenge-
steld uit feitelijke leden. Op vraag van de algemene vergadering
dienen zij problemen voorgelegd door de raad van bestuur te
onderzoeken en voorstellen uit te werken.

2. De commissies zijn niet-permanente groepen samengesteld uit
feitelijke leden. Op vraag van de algemene vergadering dienen zij
een specifiek probleem voorgelegd door de raad van bestuur te
onderzoeken en voorstellen uit te werken.

3. De raden en commissies worden door de raad van bestuur
benoemd. Zij bestaan uit ten hoogste acht leden. De leden kunnen
ontslag nemen door een gewoon schriftelijk verzoek aan de voor-
zitter van de raad van bestuur. De vervanging van de ontslag-
nemende leden en de benoeming van de nieuwe leden, op voorstel
van de voorzitter, is aan de goedkeuring van de raad van bestuur
onderworpen.

4. De raden en commissies kiezen in hun midden een verslag-
gever die elk jaar tijdens de gewone algemene vergadering verslag
zal uitbrengen van de geleverde activiteiten. Dit verslag kan voor-
stellen aan de vergadering bevatten.

5. De raden en commissies worden geleid door een voorzitter
benoemd door de raad van bestuur.

6. Raden en commissies kunnen andere leden van de vereniging
en ook niet-leden op hun bijeenkomsten uitnodigen.

Taalgebruik tijdens de bijeenkomsten

Art. 16. 1. De vereniging behandelt het Frans en het Nederlands
op gelijke voet en dit zowel tijdens de algemene vergaderingen als
tijdens de bijeenkomsten van de raad van bestuur.

2. Het Engels mag altijd gebruikt worden tijdens alle wetenschap-
pelijke bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten mag ook Neder-
lands en Frans gesproken worden, wanneer het publiek overwe-
gend Belgisch is.

Vertegenwoordiging

Art. 17. 1. De vereniging wordt bij de Hoge Raad voor Antropo-
genetica, de Raad voor Bioethiek, de overheid en de andere inter-
nationale verenigingen voor genetica door de voorzitter vertegen-
woordigd of door een ander lid van de raad van bestuur aan wie de
voorzitter zijn volmacht heeft overgedragen. De aangeduide verte-
genwoordiger brengt indien nodig verslag uit aan de raad van
bestuur, en dit minstens eenmaal per jaar.
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2. Voor het gerecht wordt de vereniging vertegenwoordigd door
de raad van bestuur.

3. Ten aanzien van derden is de vereniging enkel gebonden door
de gezamenlijke handtekening van voorzitter en secretaris. Deze
documenten zijn enkel geldig, wanneer zij duidelijk de naam van
de vereniging vermelden.

Bezoldiging

Art. 18. 1. De leden van de raad van bestuur nemen kosteloos
hun mandaat waar en ontvangen geen enkele vorm van bezoldiging
voor de taken die hun opgedragen worden.

Verslagen van de vereniging

Art. 19. 1. De raad van bestuur brengt elk jaar verslag uit aan de
algemene vergadering over de activiteiten van het voorbije jaar.

2. Van de beslissingen van de algemene vergadering wordt een
verslag gemaakt dat ondertekend en bewaard wordt door de
voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur.

3. Elk lid mag uittreksels getekend door de voorzitter of de
secretaris opvragen.

4. Derden mogen deze uittreksels inkijken op de zetel van de
vereniging en dit na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de
voorzitter en na akkoord van deze laatste.

Geldmiddelen

Art. 20. 1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit
de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen, overheidssubsidies, schen-
kingen en inkomsten welke voortvloeien uit de diensten die door
de vereniging aangeboden worden.

2. De fondsen zullen, tenzij de vergadering een ander gebruik
voorschrijft, uitsluitend op een open bankrekening op naam van de
vereniging gestort worden. De penningmeester en voorzitter
hebben een volmacht over deze rekening. De penningmeester mag
op eigen verantwoordelijkheid de secretaris een volmacht voor
geldafhalingen verlenen.

3. De penningmeester legt de gewone algemene vergadering de
rekeningen van de vereniging, afgesloten op 31 december van het
voorgaande boekjaar, ter goedkeuring voor. Deze rekeningen
worden gedetailleerd opgenomen in het jaarverslag en kunnen
worden ingezien door alle gewone leden die hun lidmaatschaps
bijdrage betaald hebben.

4. De penningmeester en de secretaris richten aan de overheid de
financiële stukken die door de wet opgelegd worden.

Ontbinding

Art. 21. 1. Bij ontbinding van de vereniging zullen de middelen
naar een bestemming gaan met een gelijkaardig doel als dat van de
vereniging.

Wetenschappelijke bijeenkomsten

Art. 22. 1. De raad van bestuur beslist wanneer en hoeveel
wetenschappelijke bijeenkomsten er jaarlijks georganiseerd worden.
De raad van bestuur kan de praktische organisatie van deze
bijeenkomsten aan één of meerdere van haar leden overlaten. Zij
kan ook een beroep doen op derden.

Gemengde bijeenkomsten

Art. 23. 1. Voor of na een wetenschappelijke bijeenkomst kan een
bijeenkomst van de raad van bestuur of een algemene vergadering
plaatsvinden. In dit laatste geval moet conform de statuten een
uitnodiging met de agenda van de vergadering naar alle leden
gestuurd worden.

Huishoudelijk reglement

Art. 24. 1. De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement
opstellen om de statuten te verduidelijken en te vervolledigen.

2. Het reglement wordt binnen de vereniging op gezag van de
raad van bestuur opgesteld. Elk feitelijk lid kan schriftelijk wijzi-
gingen voorstellen aan de voorzitter van de vereniging.

3. Het reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergade-
ring. De algemene vergadering kan te allen tijde op voorstel van de
raad van bestuur het reglement wijzigen.

Overgangsbepalingen

Art. 25. 1. De Belgische Vereniging voor Menselijke Genetica is
opgericht door een constitutionele vergadering. Zij verkiest de
eerste raad van bestuur waarvan de leden beantwoorden aan de
criteria voor gewone leden.

2. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in de
loop van het dienstjaar dat volgt op het jaar waarin de constitutio-
nele vergadering plaatshad.

3. De constitutionele vergadering benoemt de eerste raad van
bestuur samengesteld uit de stichters. De verkozen personen
worden gerangschikt in volgorde van het aantal voorkeurs-
stemmen.

4. De vier leden met het grootste aantal voorkeursstemmen
worden normaal gezien voor een termijn van twee jaar verkozen.

5. Om de samenstelling van de raad van bestuur elk jaar voor de
helft te kunnen wijzigen zal in afwijking van de algemene bepa-
lingen het mandaat van de vier leden met de minste voorkeurs-
stemmen bij de eerste gewone algemene vergadering aflopen. Dit
éénjarig mandaat zal niet meegeteld worden bij de berekening van
het aantal opeenvolgende mandaatsjaren als voorzitter of als
bestuurder.

6. Overeenkomstig deze bepalingen werden tot bestuurders
verkozen :

a) Tot de tweede gewone algemene vergadering :
Alain Verloes, Geert Mortier, Marc Abramowicz, Ingeborg

Liebaers.
b) Tot de eerste gewone algemene vergadering :
Pascale Cochaux, Koen Devriendt, Frank Kooy, Lionel Van

Maldergem.
7. Overeenkomstig onderhavige statuten werd Alain Verloes, tot

voorzitter benoemd. De bestuurders verkozen Geert Mortier tot
secretaris en Pascale Cochaux tot penningmeester.

Opmerking

Art. 26. 1. Voor alles wat onderhavige statuten niet regelen wordt
verwezen naar de wet van 27 juni 1921 en het huishoudelijk
reglement.

(Get.) Alain Verloes, (Get.) Geert Mortier,
voorzitter. secretaris.

(Get.) Pascale Cochaux,
penningmeester.

Société belge de Génétique humaine,
Belgische Vereniging voor Menselijke Genetica

9000 Gent
Numéro d’identification : 2150/2001

STATUTS

Entre :
1. Alain Verloes, médecin, domicilié chaussée de Liège 13,

4160 Anthisnes.
2. Geert Mortier, médecin, domicilié Ommegangstraat 40,

9881 Bellem.
3. Marc Abramowicz, médecin, domicilié rue du Château

d’Eau 116, 1180 Bruxelles.
4. Ingeborg Liebaers, médecin, domiciliée Kloosterstraat 47,

1020 Bruxelles.
5. Pascale Cochaux, biologiste moléculaire, domiciliée rue

J. Deraeck 79, 1150 Bruxelles.
6. Koenraad Devriendt, médecin, domicilié Kerkstraatje 7,

3220 Kortijk-Dutsel.
7. Frank Kooy, biologist moléculaire, domicilié Rembrandtlaan 38,

4907 NN Oosterhout.
8. Lionel Van Maldergem, médecin, domicilié rue de la Faille 10,

1050 Bruxelles.
il est convenu de constituer une association sans but lucratif dont
les statuts sont les suivants :

Dénomination

Article 1er. 1. L’association prend pour dénomination « Société
belge de Génétique humaine - Belgische vereniging voor Menselijke
Genetica - Belgian society of human genetics ».

2. L’abréviation officielle du nom de la société est : « BeSHG ».
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Siège social

Art. 2. 1. La société belge de génétique humaine a son siège au
domicile professionnel du président.

2. Sur simple décision du conseil d’administration le siège peut
être déplacé vers un autre endroit en Belgique.

Objet

Art. 3. 1. La génétique humaine est une discipline des sciences
fondamentales, des sciences appliquées et de la médecine. Elle traite
des caractères héréditaires de l’espèce humaine, de sa transmission,
de son rôle dans le développement et le maintien des fonctions
physiologiques et des conséquences des modifications de la consti-
tution génétique, à tous les niveaux, de la biologie moléculaire et
cellulaire jusqu’à la santé publique et à l’évolution.

2. La société a pour objet la promotion de la génétique humaine,
dans sa plus large acception, et la diffusion de ses développements,
en particulier par :

a) le soutien et la promotion de la recherche scientifique en
génétique;

b) l’intensification des échanges et des collaborations entre scien-
tifiques, en Belgique et avec l’étranger;

c) l’organisation de réunions scientifiques et la formation
continuée des acteurs de terrain;

d) l’information et l’éducation de la société civile;
e) la réflexion sur les implications individuelles et sociales des

technologies de la génétique, y compris dans ses aspects éthiques;
f) l’élaboration de codes de bonne pratique dans l’application à

l’homme des développements de la génétique.

Durée

Art. 4. 1. La société belge de génétique humaine est constituée
pour une durée illimitée.

2. Une année de la société correspond à la période s’étendant
entre 2 assemblées générales ordinaires.

Membres effectifs

Art. 5. 1. Les membres effectifs de la société comprennent les
membres ordinaires, les membres extraordinaires et les membres
honoraires.

2. Les membres ordinaires de la société doivent être des scienti-
fiques professionnellement actifs dans un domaine de la génétique
humaine, en Belgique ou à l’étranger, et être en ordre de cotisation.

3. Tout membre de la société qui ne correspond pas à la définition
ci-dessus est de facto un membre extraordinaire ou un membre
honoraire.

a) Les membres extraordinaires doivent avoir fait la preuve de
leur intérêt pour la génétique humaine sans toutefois remplir les
conditions permettant d’accéder au titre de membre ordinaire.

Les représentants non scientifiques des associations de malades,
par exemple, peuvent être membres extraordinaires.

b) Les membres honoraires sont des personnes qui ont rendu des
services signalés à la discipline ou à la société. Ces membres ont le
même statut que les membres extraordinaires.

4. Le nombre de membres ordinaires de l’association ne peut pas
être inférieur à 8.

Acquisition du statut de membre

Art. 6. 1. La candidature des membres ordinaires et extraordi-
naires est acceptée par le conseil d’administration, après examen de
leur demande d’affiliation.

2. La candidature des membres honoraires est proposée au conseil
d’administration, par écrit, par un membre ordinaire. Elle est
acceptée par le conseil d’administration, après examen de la propo-
sition.

3. Pour les membres ordinaires et extraordinaires, l’admission
devient effective après perception de la première cotisation
annuelle.

4. Les membres ordinaires et extraordinaires gardent leur statut
pour autant qu’ils payent leur cotisation et qu’ils respectent les
conditions précédemment fixées. La cotisation doit être réglée avant
la fin de l’exercice courant.

5. Les membres honoraires sont exemptés de cotisation.

Perte du statut de membre
Art. 7. 1. La qualité de membre effectif de la société se perd :
a) par démission écrite adressée au président du conseil d’admi-

nistration;
b) par défaut de paiement de la cotisation échue après deux

avertissements par écrit demeurés sans réponse;
c) par radiation prononcée par le conseil d’administration, pour

motif grave, après l’examen d’un rapport et l’audition du membre
intéressé. Un recours du membre radié devant l’assemblée générale
est possible dans les 2 mois de la notification par lettre recom-
mandée de la décision de radiation.

Assemblée générale
Art. 8. 1. L’assemblée générale de la société belge de génétique

humaine est composée de tous les membres ordinaires. Elle est
présidée par le président du conseil d’administration.

2. Les membres extraordinaires et honoraires sont invités à
l’assemblée générale.

3. L’assemblée générale est habilitée pour les changements de
statuts, la nomination et la démission des membres du conseil
d’administration, l’approbation du budget et des comptes, la disso-
lution de la société et l’exclusion d’un membre.

4. Pour que l’assemblée générale puisse changer les statuts il faut
que cette intention soit annoncée à l’assemblée générale qui précède
celle qui change les statuts.

Réunion de l’assemblée générale
Art. 9. 1. L’assemblée générale se réunit en tant qu’assemblée

générale ordinaire entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année.
Elle est organisée et fonctionne en accord avec les articles 5, 6, 7, 8,
12, 20 et suite de la loi du 27 juin 1921.

2. Le conseil d’administration peut convoquer des assemblées
générales extraordinaires :

a) lorsqu’il le juge opportun;
b) sur demande expresse écrite d’au moins 1/5 des membres

ordinaires en ordre de cotisation.
3. Les convocations aux assemblées générales sont adressées à

tous les membres par lettre circulaire ou courrier électronique
mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, au moins
2 semaines à l’avance pour l’assemblée générale ordinaire et au
moins dix jours à l’avance pour les autres assemblées générales, sauf
pour celles convoquées d’urgence par suite d’événements imprévus.
Elles doivent dans ce dernier cas mentionner expressément urgence.

4. La convocation à l’assemblée générale comporte un ordre du
jour en dehors duquel l’assemblée ne pourra valablement statuer
sauf extrême d’urgence.

Vote à l’assemble générale
Art. 10. 1. Tous les membres ordinaires présents ou représentés,

en règle de cotisation, ont un droit de vote effectif égal. Un membre
ordinaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un
autre membre ordinaire muni d’une procuration écrite. Chaque
membre ordinaire ne peut être porteur de plus de deux procura-
tions.

2. Les membres extraordinaires et honoraires n’ont qu’une voix
consultative.

3. Pour toutes les décisions de l’assemblée générale, la majorité
simple des membres ordinaires présents ou représentés est exigée,
sauf pour les changements de statuts, les exclusions et la dissolution
de la société.

Pour ces points une présence de deux tiers des membres ordi-
naires est exigée ainsi qu’une majorité des deux tiers des voix
exprimées. Si cette présence n’est pas atteinte une deuxième
assemblée générale peut être décidée immédiatement. Elle devra
être réunie endéans au minimum deux et au maximum six semaines
et décidera à la majorité simple des votants quel que soit le nombre
présent.

4. Les votes sont émis par bulletin secret pour tout ce qui concerne
les personnes. Ils le sont également pour tout autre point inscrit à
l’ordre du jour, à la demande d’un membre ordinaire. Dans les
autres cas, le vote se fait à main levée.

Conseil d’administration
Art. 11. 1. La société est dirigée par un conseil d’administration

composé de huit membres ordinaires dont un président et un
secrétaire :

a) Le conseil d’administration compte au moins deux membres
de chacun des rôles linguistiques français et néerlandais.

b) Chaque université ou institution scientifique non universitaire
ne peut être représentée par plus de deux membres.
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2. Le secrétaire remplit les fonctions du président en l’absence de
celui-ci.

3. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par
an, en préparation de l’assemblée générale ordinaire et lors de cette
dernière, et à tout autre moment, sur base d’un calendrier fixé lors
d’une précédente réunion ou, en urgence, à la demande écrite d’un
membre.

4. Il est tenu procès verbal des séances.

Pouvoirs du conseil d’administration :
Art. 12. 1. Le conseil d’administration est chargé :
a) d’exercer tous les droits et les pouvoirs que la loi ou les statuts

ne réservent pas expressément à l’assemblée générale;
b) d’administrer la société et d’appliquer les présents statuts;
c) de gérer ses biens.
2. Le conseil d’administration est investi du pouvoir de proposer

au vote de l’assemblée générale :
a) les modifications éventuelles à apporter au règlement intérieur

de la société dans les limites des statuts;
b) l’orientation des activités de la société;
c) la constitution de comités de réflexion ou de commissions

consultatives constitués de membres effectifs;
d) le montant de la cotisation annuelle.

Election du conseil d’administration :
Art. 13. 1. L’assemblée générale élit directement les 8 membres

du conseil d’administration, puis le président parmi les nouveaux
membres du conseil qui le souhaitent. Le conseil d’administration
désigne en son sein un secrétaire, qui ne peut pas appartenir au
même rôle linguistique que le président, et un trésorier.

2. L’élection de membres arrivant en fin de mandat au conseil
d’administration a lieu chaque année lors de l’assemblée générale
ordinaire. En cas de vacance d’un siège de membre, le conseil
nomme provisoirement un suppléant. Un remplaçant pour le reste
du mandat est élu à la prochaine assemblée générale.

3. Le durée d’un mandat au conseil d’administration est de 2 ans.
4. Le nombre de mandats n’est pas limité mais il n’est pas permis :
a) d’exercer plus de 2 mandats successifs comme président;
b) d’exercer plus de 3 mandats successifs comme administrateur.

Vote au conseil d’administration
Art. 14. 1. Le conseil d’administration statue à la majorité

absolue des voix présentes. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.

2. La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire
pour la validité des délibérations.

Comités et commissions
Art. 15. 1. Les comités de réflexion sont des groupes permanents

constitués de membres effectifs. Ils sont chargés d’examiner des
problèmes soumis par le conseil d’administration à la demande de
l’assemblée générale, et d’élaborer des propositions.

2. Les commissions sont des groupes non permanents constitués
de membres effectifs. Elles sont chargées d’examiner un problème
particulier soumis par le conseil d’administration à la demande de
l’assemblée générale, et d’élaborer des propositions.

3. Les comités et commissions sont nommés par le conseil
d’administration. Ils comportent un maximum de huit membres.
Les membres peuvent se retirer par simple demande écrite au
président du conseil d’administration. Le remplacement de
membres démissionnaires et la désignation de nouveaux membres,
sur proposition du président, est soumise à l’approbation du conseil
d’administration.

4. Les comités et commissions élisent en leur sein un rapporteur,
qui présentera un rapport d’activité chaque année lors de
l’assemblée générale ordinaire. Ce rapport peut contenir des propo-
sitions soumises à l’assemblée.

5. Les comités et commissions sont dirigés par un président
nommé par le conseil d’administration.

6. Comités et commissions peuvent inviter à leurs réunions
d’autres membres de la société et des non membres.

Usage des langues aux réunions

Art. 16. 1. Le français et le néerlandais sont utilisés sur un pied
d’égalité par la société tant pour les assemblées générales que pour
les réunions du conseil d’administration.

2. L’anglais pourra toujours être utilisé dans toutes les réunions
scientifiques. Le français et le néerlandais pourront également y être
utilisés lorsque l’audience attendue est majoritairement belge.

Représentativité

Art. 17. 1. La société est représentée auprès du conseil supérieur
de la génétique humaine, du conseil de bioéthique, des pouvoirs
publics et des autres sociétés de génétique internationales par le
président ou par un autre membre du conseil d’administration
auquel le président aura délégué ses pouvoirs. Le représentant
désigné fera rapport au conseil d’administration chaque fois que
nécessaire, et au moins une fois par an.

2. En justice, la société est représentée par son conseil d’adminis-
tration.

3. A l’égard des tiers, la société n’est engagée que par la signature
conjointe du président et du secrétaire. Les documents, pour être
valables, doivent mentionner clairement la dénomination de la
société.

Rétribution

Art. 18. 1. Les membres du conseil d’administration exercent
leurs obligations à titre gracieux et ne peuvent recevoir aucune
rétribution pour les charges qui leur sont confiées.

Actes de la société

Art. 19. 1. Chaque année le conseil d’administration fait rapport
de ses activités de l’année écoulée à l’assemblée générale ordinaire.

2. Les décisions de rassemblée générale sont consignées dans un
registre des actes de la société, sous forme de procès verbal, signé
par le président ou le secrétaire du conseil d’administration.

3. Tous les membres peuvent demander des extraits signés par le
président et le secrétaire.

4. Les tiers peuvent en prendre connaissance au siège social sur
demande écrite et motivée adressée au président et avec l’accord de
ce dernier.

Finances

Art. 20. 1. Les ressources de la société comportent le montant des
cotisations, les subventions publiques, les dons effectués au profit
de la société et les rémunérations des prestations et services fournis
par la société.

2. Les fonds seront, sauf utilisation prescrite par l’assemblée,
exclusivement déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de
la BeSHG. Le trésorier et le président ont la signature sur ce compte.
Le trésorier peut, sous sa responsabilité, donner procuration au
secrétaire pour le retrait de fonds.

3. Le trésorier soumet à l’approbation de l’assemblée générale
ordinaire les comptes de la société, arrêtés au 31 décembre de
l’exercice écoulé. Ces comptes figurent en détail dans le rapport
annuel d’activité et peuvent être consultés par tous les membres
ordinaires en règle de cotisation.

4. Le trésorier et le secrétaire adressent aux autorités les docu-
ments financiers prévus par la loi.

Dissolution

Art. 21. 1. En cas de dissolution de la société ses biens seront
destinés à un but qui concorde avec celui de la société actuelle.

Réunions scientifiques

Art. 22. 1. Le conseil d’administration décide de l’organisation
des réunions scientifiques et de leur fréquence annuelle. Le conseil
d’administration peut transférer ses compétences à un ou plusieurs
de ses membres pour l’organisation pratique des réunions scienti-
fiques. Il peut également faire appel à des tiers.

Réunions mixtes

Art. 23. 1. Une réunion scientifique peut être précédée ou suivie
d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée
générale. Dans ce dernier cas une convocation comportant l’ordre
du jour de l’assemblée doit être adressée à tous les membres,
conformément aux statuts.

Règlement intérieur

Art. 24. 1. Le conseil d’administration peut établir un règlement
d’ordre intérieur pour compléter ou préciser les statuts.

2. Ce règlement est rédigé dans le sein de la société et sous la
responsabilité de son conseil d’administration. Des propositions de
modification peuvent être adressées par écrit par tout membre
effectif au président de la société.

3. Le règlement est approuvé par l’assemblée générale. Il peut être
en tout temps modifié par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration.
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Dispositions transitoires

Art. 25. 1. La société belge de génétique humaine est créée par
une assemblée constituante. Elle élit le premier conseil d’adminis-
tration dont les membres répondent aux critères des membres
ordinaires.

2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra dans le
courant de l’année civile qui suit l’année où s’est tenue l’assemblée
constituante.

3. L’assemblée constituante désigne le premier conseil d’adminis-
tration, constituée de membres fondateurs.

Les personnes élues sont classées en fonction du nombre de voix
recueillies.

4. Les quatres membres ayant obtenu le plus de voix sont élus
normalement pour une période de deux ans.

5. Par dérogation aux dispositions générales, afin de permettre un
remplacement du conseil d’administration par moitié chaque année,
le mandat des quatre membres ayant obtenu le moins de voix se
terminera lors de la première assemblée générale ordinaire. Il ne
sera pas tenu compte de ce mandat d’un an dans le calcul du
nombre d’années successives prestées par le président ou un
membre du conseil d’administration.

6. En application de ces dispositions, ont été désignés comme
membres du conseil d’administration :

a) jusqu’à la deuxième assemblée générale ordinaire :
Alain Verloes, Geert Mortier, Marc Abramowicz, Ingeborg

Liebaers;
b) jusqu’à la première assemblé générale ordinaire :
Pascale Cochaux, Koen Devriendt, Frank Kooy, Lionel

Van Maldergem.
7. En application de ces statuts, Alain Verloes a été élu comme

président et les membres du conseil d’administration ont désigné
Geert Mortier comme secrétaire et Pascale Cochaux comme tréso-
rière.

Remarque

Art. 26. 1. Pour tout ce qui n’est pas réglé par ces statuts, il est
renvoyé à la loi du 27 juin 1921 et au règlement d’ordre intérieur.

(Signé) Alain Verloes, (Signé) Geert Mortier,
président. secrétaire.

(Signé) Pascale Cochaux,
trésorière.

N. 2151 (26097)
Zusters van de H. Vincentius à Paulo

Dorpsplein 2
8860 Lendelede

Identificatienummer : 311/23

RAAD VAN BESTUUR
BENOEMINGEN — ONTSLAGNEMINGEN

In de bijzondere algemene vergadering van 11 december 2000
werden volgende personen ontslagen :

Als voorzitter : Clement, Denise, Heulsestraat 3, 8860 Lendelede.
Als secretaris : Dhondt, Cécile, Izegemsestraat 14, 8860 Lende-

lede.
Benoemd als voorzitter : Vandemaele, Andrea, Heulsestraat 3,

8860 Lendelede.
Als secretaris : Coudyzer, Magda, Izegemsestraat 14, 8860 Lende-

lede.
Als penningmeesters :

Vandercamere, Sylvia, Dorpsplein 2, 8860 Lendelede.
Dhondt, Cécile, Izegemsestraat 14, 8860 Lendelede.

Als leden :
Bossuyt, Monique, Dorpsplein 2, 8860 Lendelede.
Vandemaele, Agnes, Dorpsplein 2, 8860 Lendelede.
Nzamukosha, Leocadie, Dorpsplein 2, 8860 Lendelede.

(Get.) Vandemaele, Andrea, (Get.) Coudyzer, Magda,
voorzitter. secretaris.

N. 2152 (26162)
Westhoek Kajakclub Veurne

8630 Veurne

Identificatienummer : 1470/73

RAAD VAN BESTUUR

In overeenstemming met artikel 4 van de statuten, waardoor een
bestuursraadslid ontslag kan nemen of door einde mandaat, werd
door de algemene statutaire vergadering van 17 november 2000, de
raad van bestuur als volgt samengesteld :

Vandaele, Karl, kinesist, Klaverstraat 10, 8630 Veurne, voorzitter.
Duyck, Hubert, technisch agent, Noordburgweg 41, 8630 Veurne,

ondervoorzitter.
Maes, Kathleen, bediende, Rozendalstraat 58, 8630 Veurne, secre-

taris.
Vanoverschelde, Werner, leraar, Noordburgweg 21, 8630 Veurne,

penningmeester.
De Buyck, Jacques, leraar, Loppemsestraat 44, 8020 Oostkamp,

bestuurslid.
Verraes, Wim, bediende, Hostenstraat 49, 8670 Koksijde,

bestuurslid,
allen van Belgische nationaliteit.

(Get.) Maes, Kathleen,
secretaris.

N. 2153 (24551)
Het Leeuwenwelp — Lions

Eikenlei, 25
2930 Brasschaat

Identificatienummer : 4350/64

RAAD VAN BEHEER

Algemene vergadering van 26 juni 2000 :
De heer Christian Dieryck, Bredabaan 76, 2930 Brasschaat, voor-

zitter.
De heer François Vincentelli, Moerbeienlaan 3, 2930 Brasschaat,

secretaris.
De heer Christophe Castelein, Stationstraat 94, 9140 Sint-Gillis-

Waas.
De heer Jean-Louis Groetaers, avenue des touristes 46,

1150 Bruxelles.
De heer Ivan De Vroey, Eikenlei 25, 2930 Brasschaat.
De heer Bernard Schöller, Schuttersdreef 3, 2950 Kapellen.
De heer Pierre Dierxsens, Leeuweriklaan 11, 2950 Kapellen.

(Get.) Christian Dieryck,
voorzitter.

N. 2154 (25526)
Levend Evangelie Gemeenschap Waregem

8790 Waregem

Identificatienummer : 11753/89

BENOEMINGEN

Algemene vergadering van 7 april 2000

Rekening houdend met de beëindiging van het mandaat van de
huidige raad van beheer, worden benoemd tot leden van de raad
van beheer :

Desmet, Rik, Watermolenstraat 28, 8550 Zwevegem, voorzitter.
Henderickx, Hugo, Baanstknokstraat 51, 8790 Waregem, penning-

meester.
Heremans, Gunther, Droogenboomstraat 106, 8790 Waregem.
Vandenberghe, Rita, Watermolenstraat 28, 8550 Zwevegem.

Waregem, 7 april 2000.

(Get.) Rik Desmet,
voorzitter.
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