
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Algemene vergadering van 13 oktober 2016 
Palais des Congres, Namen. 

 
 
Aanwezig: J. Beirlant, T., Bruss, C. Bugli, P. Dagnelie, J. De Neve, M. Hallin, A. Hardy, G. Haesbroeck, C. 
Heuchenne, L. Lebrun, C. Legrand, C. Ley, T. Loeys, D. Pandaveine, M. Rémon, Y. Swan, S. Van Aelst, 
T. Verdebout, R. von Sachs   
 
De vergadering wordt geopend om 18u30. 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 15 oktober 2015 

 
Het verslag dat gepubliceerd werd in B-Stat News n°80 van januari 2016 wordt goedgekeurd. 

 
2.  Verslag van de Voorzitter en activiteitenverslag 
 
De voorzitter S. Van Aelst, maakt de balans op van de activiteiten van het jaar 2016, het derde jaar 
van zijn mandaat als voorzitter. 
 

• De Raad van Bestuur van de Vereniging kwam tweemaal bijeen, op 15 februari 2016 en op 7 
september 2016, in Brussel. Tijdens deze vergaderingen heeft de Raad van Bestuur overlegd 
over o.a.  de organisatie van de verkiezing van bestuursleden, het officiële adres van de 
vereniging,  lidmaatschap van het International Statistical Institute, de organisatie van de 
jaarlijkse conferentie en aanvragen voor sponsoring. Daarnaast hebben enkele 
vergaderingen plaatsgevonden via e-mail voor het afhandelen van de klassieke dossiers 
(subsidieaanvragen en aanvragen nieuwe leden). Sinds de vorige algemene vergadering heeft 
de BVS-SBS zijn financiële en morele steun verleend aan 2 events (Flexible Statistical 
Modeling workshop at Ghent University, en Sponsoring Training School at Antwerp 
University) en enkel morele steun aan 1 event dat niet in België plaats vindt (7th edition of 
the European Statistical Forum).   
 

Het rapport wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering en decharge wordt verleend aan de 
voorzitter en aan de Raad van Bestuur. 
 

2bis. Verslag van de voorzitter en activiteitenverslag van de Sectie Biostatistiek 

C. Legrand meldt dat er geen activiteiten plaats vonden en stelt het opdoeken van de Sectie 
Biostatistiek voor. Ze haalt aan dat zowel naar inhoud als leden er een grote overlap is met de 
Quetelet Society. Bovendien heeft de Sectie Biostatistiek geen inkomsten. Ze fungeert enkel nog als 
verbinding tussen EFPSI en biostatistici in België. Oproepen tot commentaar op de EMEA draft 
guidance documenten kan via de mailing list van de vereniging. Ze stelt voor om in de Board naast 
een vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie ook telkens een biostatisticus uit de 
academische wereld in de Board op te nemen.  
 
Hierop volgt een discussie over de implicaties voor de vereniging voor het leden-aantal en de 
samenstelling van de Board (bvb. in subcategorieen). Een formeel schrijven van de sectie 
Biostatistiek is noodzakelijk om de volgende stappen te ondernemen. 
 
3. Financieel verslag 



 
De rekeningen van het jaar 2016 worden gepresenteerd.  
 
Op 1 januari 2016 was de stand van de rekeningen 93624,27EURO terwijl de stand op 11/10/2016 
109179,05 bedraagt. De kosten van het congres moeten wel nog in rekening gebracht worden. De 
Vereniging bevindt zich in een gezonde financiële situatie.  
 
Het verslag van het jaar 2016 wordt bij stemming unaniem goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering. De rekeningen van het boekjaar 2016 zullen, conform de wet, neergelegd worden bij de 
Griffie. 
 
 
4. Verslag van de secretaris 

 
In 2016, betaalden 201 leden hun lidgeld. Rekening houdend met de 9 ereleden, geeft dat 210 leden. 
In totaal betaalden 132 leden niet voor 2016, 83 leden betaalden niet voor 2015 en 2016. Volgende 
week worden reminders verstuurd naar de leden die hun lidmaatschap voor 2016 nog niet betaald 
hebben. 
De leden die in orde zijn met hun lidgeld worden vermeld op de officiële ledenlijst van de Vereniging, 
die conform de wet zal neergelegd worden bij de Griffie. 
 
5. Toelating van nieuwe leden 

 
In het afgelopen jaar zijn 20 nieuwe leden toegelaten door de Raad van Bestuur, met name: 
 
Assele Samson Yaekob, Barbé Kurt, Clette Emilie, Dierickx Gauthier, Emweonye Igwebuike, 

Inghelbrecht Gilles, Kauntz Carsten, Maginelli Angela Agnes, Musoro Zebedee Jammbe, Solmi 

Francesca, Van Belle Jente, Wilms Ines, Rezaul Karim, Sebastiaan Hoppner, Wilfried Cools, Wilbert 

Van Duijnhoven, Cristina Sotto, Dickson Anumendem, Elli Makariadou en Stephane Munier. 

 
 

Bovendien zijn er nog 6 aanvragen van nieuwe leden die toegelaten worden tijdens de huidige 

Algemene Vergadering, met name:  

 

Freya Acar, Han Bossier, Jasper De Gryse, Heidelinde Dehaene, Fien Ghistelinck en Marc Vos   

De Algemene Vergadering keurt de lijst van nieuwe leden goed. 

 

Verder hebben 83 leden hun lidgeld van 2015 en 2016 niet betaald. Zij worden persoonlijk 

gecontacteerd. De Algemene Vergadering besluit om de leden die hun lidmaatschap niet alsnog in 

orde brengen, niet meer op te lijsten als leden van de Vereniging. 

6. Nieuwe institutionele leden 

 
Er zijn geen nieuwe institutionele leden in 2016. Er wordt gesuggereerd om ook de NBB te 
contacteren.  

 
  

7. Voorbereiding van de jaarlijkse conferentie 2017 



Voor de organisatie van het volgend congres van de SBS-BVS zijn de statistici van de universiteit 
Leuven aan de beurt. Geert Verbeke, hoofd van L-Stat werd gecontacteerd maar nog geen antwoord 
ontvangen.  
 
8. Sponsoring van de SBS-BVS. Stand van zaken 

Sinds de laatste Algemene Vergadering heeft de BVS-SBS zijn financiele steun verleend aan 
verschillende wetenschappelijke evenementen: een workshop over flexible statistical modeling, 
en een symposium over big and high-dimensional data. 

 
 
9. Lidmaatschapsbijdrage voor 2017 – Stemming 
 
Voor het jaar 2017 stelt de Algemene Vergadering voor het lidgeld niet te veranderen en vast te 
leggen op  
 

− Gewoon lid: 40 EURO 

− Studenten en gepensioneerden: 20 EURO 
 
Bovendien genieten de leden die tegelijk lid worden van BVS/SBS en de Quetelet Society een korting 
van 15 EURO. 
 
Voor de institutionele leden is de jaarlijkse minimale bijdrage 625 EURO.  
 
 

 
 

10.  Vervanging en verkiezing van leden van de Raad van Bestuur 

Ter  herinnering:  volgende  mandaten  in  de  Raad  van  Bestuur  van  de  BVS-SBS  lopen  af  
op  31  december  2016: Stefan Van Aelst (KU Leuven), Thomas Bruss (ULG), Tom Loeys 
(UGent), Erik Fransen (UA), Niel Hens (UHasselt), Luc Lebrun (Statistics Belgium), Dierk op ’t 
Eynde (FPS Finances), Andr Hardé (UNamur) en Kristel Van Steen (ULG).  

 
Tien kandidaten  hebben  zich  aangemeld:  
 
In  het  totaal  zijn  53 geldige  stemformulieren  ontvangen  op  het  secretariaat  
van  de  Vereniging.  De  telling  tijdens  de  Algemene  Vergadering  leverde  
volgend resultaat op: 
 
- Als president voor de periode 2017-2019: 

Thomas Bruss (ULB)     51 stemmen 
 

- Als vice-president voor de periode 2017-2019: 
Tom Loeys (UGent)     50 stemmen 
 

- Als Board-member voor de periode 2017-2019: 
Ariel Alonso Abad (KULeuven)    40 stemmen 
Kurt Barbe (VUB)     35 stemmen 
Erik Fransen (UA)     34 stemmen 
Niel Hens (UHasselt)     41 stemmen 
Luc Lebrun (Statistics Belgium)    43 stemmen 



Dierk op ’t Eynde (FPS Finances)   38 stemmen 
Marcel Remon (UNamur)    41 stemmen 
Yvik Swan (ULG)     41 stemmen 

 
 
De tien leden die zich kandidaat hebben gesteld, zijn verkozen als lid van de Raad van Bestuur 
van de BVS-SBS voor de periode 2017-2019. Thomas Bruss wordt president op 1 januari 2017, en 
Tom Loeys vice-president. 
 

 
 
De Voorzitter dankt de Algemene Vergadering en sluit de zitting om 19u30. 


