
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Algemene vergadering van 18 oktober 2018 
Domaine des Hautes Fagnes, Ovifat. 

 
 
Aanwezig: Thomas Bruss, Gerda Claeskens, Catherine Dehon, Jan De Neve, Fatimeh Ghaderinezhad, 

Gentiane Haesbroeck, Marc Hallin, Cedric Heuchenne, Anna Kiriliouk, Catherine Legrand, Christophe 

Ley, Tom Loeys, Nathalie Maes, Guy Mélard, Beatrijs Moerkerke, Davy Paindaveine, Eugen 

Pircalabelu, Laurence Seidel, Leopold Storme, Yvik Swan, An Vandebosch, Martina Vandebroek, Hans 

Van Eetvelde, Geert Verbeke, Thomas Verdebout, Anneleen Verhasselt, Rainer von Sachs 

De vergadering wordt geopend om 17u30. 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 19 oktober 2017 

 
Het verslag dat gepubliceerd werd in B-Stat News n°86 van januari 2018 wordt goedgekeurd. 

 
2.  Verslag van de Voorzitter en activiteitenverslag 
 
De voorzitter T. Bruss maakt de balans op van de activiteiten van het jaar 2018, het tweede jaar van 
zijn mandaat als voorzitter. 
 
In 2018 telt de vereniging 259 actieve leden, waarvan 205 betaalden en 54 niet betaalden. De 
voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten en sponsoringactiviteiten. 
 
Hij vermeldt de vraag van Prof. C. Legrand, voorzitter van de Biostat section van de RSSB, om de 
Biostat section op te doeken. A. Vandebosch benadrukt het belang van Belgische vertegenwoordiging 
in EFSPI (European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry), en de noodzaak om de 
vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie in de Board van de RSSB (of een 
plaatsvervanger) hierin te laten participeren. De Algemene Vergadering keurt de opdoeking van de 
Biostat Section goed. 
 
De voorzitter deelt tevens de beslissing van Prof. S Vanbelle mee om zich terug te trekken als editor 
van B-Stat-News. Jaarlijks zou de B-Stat-News toch een keer moeten verschijnen, en de voorzitter 
moedigt leden aan om bij te dragen. Prof. S. Vanbelle stelt als Board Member van de Quetelet 
Society, ook voor om lidmaatschapbijdragen te laten betalen via automatische domiciliering. De 
Board zal dit voorstel verder bekijken en uitwerken. 

 
De voorzitter bespreekt ook de statutenwijziging (zie punt 8) en de toekomst van de vereniging (zie 
punt 9). 
 
Het rapport wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering en decharge wordt verleend aan de 
voorzitter en aan de Raad van Bestuur. 
 
3. Financieel verslag 
 
De rekeningen van het jaar 2018 worden gepresenteerd.  
 
Op 1 januari 2018 was de stand van de rekeningen 90304 EURO terwijl de stand op 12/10/2018 
113748 EURO bedraagt. De kosten van het congres moeten wel nog in rekening gebracht worden.  
 



Het verslag van het jaar 2018 wordt bij stemming unaniem goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering. De rekeningen van het boekjaar 2018 zullen, conform de wet, neergelegd worden bij de 
Griffie. 
 
4. Toelating van nieuwe leden 

 
In het afgelopen jaar zijn 21 nieuwe leden toegelaten door de Raad van Bestuur, met name: 
 

Elissa Burghgraeve 

Nicolas Dubois 

Christine De Mol 

Wilfried  Cools  
Avohou Tonakpon Hermane 
Claesen Jurgen 
Mathieu Sophie 
Matterne Margot 
Mordant Gilles 
Soetewey Antoine 
Zhou Jing 
Yang Hong 
Van Eetvelde Hans 
Petrof Oana 
Torneri Andrea 
Kremer Cécile 
Falconieri Nora 
Schenk Julie 
Kalogridis Ioannis 
Bloznelis Daumantas 
Garcia Angelo Andrea Cristina 

De Algemene Vergadering keurt de lijst van nieuwe leden goed. 

 

5. Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur 

Het mandaat van C. Bugli, C. Croux, H. Thys, A. Verhasselt en R. Van Sachs loopt ten einde op 31 

december 2018. L. Lebrun ging op pensioen. Er waren 6 kandidaten voor deze 6 plaatsen.  

In totaal werden 51 stembiljetten ontvangen. De stemmen waren als volgt: 

T. Delcilte 33 stemmen 

P. Goos  40 stemmen 

A. Kiriliouk 36 stemmen 

E. Pircalabelu 37 stemmen 

Z. Shkedy 40 stemmen 

H. Thys  33 stemmen 



De volgende “write-in” kandidaten ontvingen 1 stem: Y. Swan, T. Verdebout, D. Pandaveine en G. 

Van Bever.  

De 6 kandidaten zijn bijgevolg verkozen voor een termijn van 3 jaar (2019-2021). 

 

6. Voorbereiding van de jaarlijkse conferentie 2019 

Voor de organisatie van het volgend congres van de RSSB is UHasselt aan de beurt. Anneleen 
Verhasselt en Ziv Shkedy nemen de coordinatie op zich. Het congres zal wellicht terug plaats vinden 
in de eerste helft van oktober.  
 
7. Lidmaatschapsbijdrage voor 2019 – Stemming 
 
De Algemene Vergadering stelt voor het jaar 2019 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 RSSB en de Quetelet Society een korting van 
15 EURO. 
 
Voor de institutionele leden is de jaarlijkse minimale bijdrage 625 EURO.  
 
8. De Koninklijke Vereniging voor Statistiek: verandering van statuten 

De voorgestelde veranderingen worden besproken. Er zijn geen opmerkingen over de verandering in 

benaming in artikel 1. Er zijn wel opmerkingen over de voorgestelde verandering in artikel 3. Prof. J. 

Teugels en Prof. A. Albert maakten hun opmerkingen over via email. R. von Sachs stelt aansluitend 

voor om geen specifieke domeinen te vermelden om niet de indruk te wekken dat het ene 

onderzoeksdomein boven het andere verkozen wordt, en stelt voor “in de verschillende gebieden 

van de Statistiek en Kansrekenen”. Prof. M. Hallin stelt voor “een wetenschappelijke activiteit” te 

vervangen door “activiteit”. De algemene verandering sluit zich unaniem aan bij beide voorstellen. 

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 3: “De vereniging heeft tot doel alle personen te verenigen 

die in Belgie een activiteit uitoefenen in de verschillende gebieden van Statistiek en Kansrekenen.” 

De Algemene Vergadering keurt deze voorstellen goed. 

9.  De Koninklijke Vereniging voor Statistiek: enkele reflecties over de toekomst 

De voorzitter neemt het woord en lanceert de idee om een patrimonium/nalatenschap voor de RSSB 
te creeren. Gelet op de lage intrestvoet en de inflatie, is de huidige financiele toestand 
ontgoochelend. De vraag wordt gesteld naar alternatieve investeringsstrategieen (studentenstudio, 
landbouwgrond, bosgrond,…). De voorzitter heeft hiervoor de wet rond VZWs bekeken, en 
mogelijkheden besproken met de voorzitter van de RSS, Prof. D. Spiegelhalter, en de financieel 
directeur van de RSS, H. Shan. De voorzitter vraagt advies en ideeen aan de algemene vergadering. Er 
wordt geen beslissing genomen. 

 De Voorzitter dankt de Algemene Vergadering en sluit de zitting om 19u20. 

 


