Statuten

Belgian Society for Advancement of Cytometry

I. NAAM, ZETEL, DOELSTELLING, DUUR
Artikel 1
De "Belgian Society for Advancement in Cytometry" is een wetenschappelijke interdisciplinaire vereniging
zonder winstoogmerk conform artikel 20 van de Belgische grondwet, de wet van 24 mei 1921, de wet van 27
juni 1921(art.1-26) en de wet van 2 mei 2002.
Artikel 2
Het adres van de zetel van de vereniging: CHU de Liège, Laboratoire d’Hématologie, Domaine du Sart Tilman
B35, 1 avenue de l’hopital, B-4000 Liège.
Gerechtelljk arrondissement: Liège
Artikel 3
De vereniging heeft als objectieven:
Het bevorderen van de samenwerking in alle domeinen van de analytische cytologie door:
het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen in het domein van de analytische cytologie, met name de
flowcytometrie, de beeldcytometrie, de kwantitatieve microscopie en moleculatre technieken
het uitwisselen van informatie tussen nationale en internationale verenigingen met overeenkomstlge
objectieven.
Het bevarderen van de kwaliteit in de analytische cytologie door onder andere:
het aanmoedigen en aanbevelen van kwaliteitscontroles in de analytische cytologie
het uitwisselen van reagentia voor standaardisatie
het opstellen van technische aanbevelingen
het opstellen van aanbevelingen voor de accreditatie van laboratoria van analytische cytologie.
Het bevorderen van het onderwijs in alle domeinen en op alle niveaus van de analytische cytologie door:
het organiseren van bezoeken en uitwisselingen tussen laboratoria
het opstellen van richtlijnen voor de vorming van technisch personeel
het organiseren van cursussen en trainingen.
Het bevorderen van samenwerking met de betrokken industrie.
Artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor een periode van onbeperkte duur.
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II. LEDEN
Artikel 5
De vereniging telt minstens vijf leden.
De vereniging staat open voor iedereen die de objectieven van de vereniging zoals omschreven in artikel 3
nastreeft.
De vereniging is samengesteld uit:
Gewone leden: Alle personen die de analytische cytologie aanwenden in hun beroepsactiviteiten of interesse
betonen voor dit domein, kunnen gewoon lid worden. Het lidgeld wordt tijdens de jaarlijkse Aigemene
Vergadering vastgesteld en bedraagt maximaal 250 €. Enkel de gewone leden hebben een stem in de Algemene
Vergadering.
Steunende leden: Alle juridische personen, instellingen, organismen of bedrijven die de objectieven van de
vereniging ondersteunen, kunnen steunend lid worden. Het lidgeld bedraagt minimaal 5 maal het lidgeld van
gewone leden.
Ereleden: De Raad van Bestuur of een lid van de vereniging kan een erelid voordragen. De Algemene
Vergadering kan ieder persoon, die zich onderscheiden heeft in het belang van de analytische cytologie of van
de Vereniging tot erelid benoemen. De ereleden betalen geen lidgeld.
De aanvragen voor toetreding tot de vereniging worden schriftelijk gericht aan het algemeen secretariaat van de
vereniging. De toetreding is detinitief na ontvangst van het lidgeld.
Artikel 6
Een lid van de vereniging beëindigt zijn lidmaatschap door:
het schriftelijk mededelen van zijn ontslag aan de voorzitter, uiterlijk een maand voor de Algemene Vergadering
uitsluiting door 3/4 meerderheid na geheime stemming van de aanwezige leden tijdens de Algemene
Vergadering. Uitsluiting wordt toegepast na inbreuk op de statuten of na het toebrengen van morele of
materiele schade aan de vereniging. Het betreffende lid zal vooraf verzocht worden schriftelijk uitleg te
verschaffen over zijn beweegredenen aan de Raad van Bestuur.
het niet betalen van twee opeenvolgende jaarlijkse bijdragen.
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III. -INKOMSTEN, UITGAVEN
Artikel 7
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
de jaarlijkse lidgelden van leden en steunende leden
tussenkomsten in de onkosten door de federale en regionale overheid of door publieke omhalingen
elke andere wettelijk toegelaten bron.
De uitgaven bestaan uit:
organisatie van vergaderingen van de vereniging
organisatie van allerhande activiteiten die kaderen in de objectieven van de vereniging zoals bepaald in artikel 3
werkingskosten van de Raad van Bestuur
prijzen of beurzen. De leden zijn niet ten persoonlijke titel aansprakelijkvoor het vermogen van de vereniging.
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IV. - ALGEMENE VERGADERING, RAAD VAN BESTUUR
Artikel 8
De Algemene Vergadering bastaat ult aile leden van de vereniglng. Ze vergadert minstens een maal per jaar en
wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur door een berlcht in de nieuwsbrief van de verenlging. De
dagorde van de Algemene Vergadering wordt samengesteld door de Raad van Bestuur en medegedeeld aan
alle leden minstens ean maand voor de Algemene Vergadering. Een of meerdere vragen kunnen aan de
dagorde toegevoegd worden op vraag van 3 laden van de vereniglng. Deze worden schriftelijken getekend
gericht aan de Raad van Bestuur minstens een maand voorde Algemene Vergadering. Gewone openbare
stemmingen gebeuren door opheffen van de hand.
Laden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging. Elk lid kan meximaal een
ander lid vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van de vereniging.
De Gewone Aigemene Vergadering:
keurt het verslag van de vorige Algemene Vergadering goed
delibereert over alle punten van de dagorde
bekrachtigt de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur
verleent kwijting aan de bestuurders en commissarissen
keurt de begroting en de rekening goed.
De Buitengewone Algemene Vergadering:
wordt samengeroepen op vraag van 1/5 van zijn leden
de dagorde wordt medegedeeld aan aile leden minstens een maand voor de Buitengewone Algemene
Vergadering.
De Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur behandelt alle lopende zaken van de vereniging en vertegenwoordigt als college de
vereniging. De Raad van Bestuur komt minstens één maal per jaar samen om wetenschappelijke commissies
samen te stellen en om voorstellen en thema's voor vergaderingen van de vereniging te bespreken. Hij is
samengesteld uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Na 2 jaar wordt de voorzitter vervangen door de presidentelect en verkiezen de gewone leden (na geheime stemming en per correspondentie) 4-8 nieuwe leden van de
raad van bestuur voor ene periode van 2 jaar. Een oproep voor nieuwe kandidaturen gebeurt minstens 6
maanden voor de vernieuwing van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur duiden onder elkaar
een president-elect, een secretaris en een schatbewaarder aan bij gewone meerderheid. Van elke vergadering
wordt een proces verbaal bijgehouden dat ondertekend wordt door de voorzitter, de president-elect en de
secretaris. De verslagen worden bijgehouden in een register. De beslissingen worden medegedeeld aan de
leden van de vereniging in de nieuwsbrief. In elk geval omvat de Raad van Bestuur:
een voorzitter, die de Algemene Vergadering bijeenroept, de Raad van Bestuur voorzit en tekent samen met de
president-elect, de schatbewaarder en de secretaris van de Raad van Bestuur
de president-elect vervangt of staat de voorzitter bij op diens aanvraag in al zijn functies en wordt voorzitter in
de volgende Raad van Bestuur
de secretaris notuleert het proces verbaal van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering en houdt
de ledenlijst actueel. Hij verstuurt de uitnodigingen. Hij kan zich laten bijstaan door één of meerdere leden van
de Raad van Bestuur.
de schatbewaarder beheert het patrimonium van de vereniging. Hij doet de aankopen en betalingen in akkoord
met de voorzitter. Hij houdt de boekhouding bij van de vereniging en brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad
van Bestuur. Uitgaven die een vooraf vastgelegd plafond overschrijden dienen.
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V. SLOTBEPALINGEN
Artikel 9
Aanpassingen aan de statuten worden voorgesteld door de Raad van Bestuur. Zij moeten vermeld worden in de
oproep voor de Algemene Vergadering. De aanpassingen worden aanvaard indien 2/3 van de schriftelijk
uitgebrachte stemmen tijdens de Algemene vergadering de voorgestelde aanpassingen goedkeurt en minstens
2/3 van de leden een stem uitbrengt. Als dit quotum niet bereikt wordt, wordt na 15 dagen een uitzonderlijke
algemene vergadering belegd waarop beslist kan worden bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden.
Artikel 10
De Raad van Bestuur stelt een reglement van inwendige orde op. Het reglement kan door de Raad van Bestuur
steeds gewijzigd worden. Het reglement en alle wijzigingeJn eraan, wordt de leden ter kennis gebracht.
Artikel 11
De Vereniging kan opgeheven worden na geschreven akkoord van 2/3 vande leden. Op dezelfde wiJze beslissen
de leden over de besteding van hat vermogen van de vereniging bil het opheffen van de vereniging. Het
vermogen kan enkel overgemaakt worden aan een instelling of vereniging zonder winstoogmerk.
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