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Verslag algemene vergadering 18 november 2020 

 

 

 

De jaarlijkse algemene vergadering van de koninklijke Belgische vereniging voor statistiek ging door 

op 18 november via een virtuele samenkomst gezien de coronamaatregelen.  

 

Aanwezig: Tom Loeys (voorzitter), Gentiane Haesbroeck (ondervoorzitter), Kurt Barbé (secretaris), 

Anna Kiriliouk, Germain Van Bever, Beatrijs Moerkerke, Davy Paindaveine, Dierk op’t Eynde, Jan 

De Neve, Niel Hens, Roselinde Kessels, Rainer Von Sachs, Martine Vandebroek, Laurence Seidel, 

Thomas Bruss, Milena Staporek en Stefan Van Aelst. 

 

Verontschuldigd: Adelin Albert, Peter Goos, Ingrid Van Keilegom 

  
 

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 17 oktober 2019 

 

Er werden geen opmerking voor of ter zitting van de vergadering ontvangen. Het verslag werd 
aanvaard. 

 
2. Activiteitenverslag van de voorzitter. 

De voorzitter meldt dat er 3 bestuursvergaderingen doorgingen op respectievelijk 20/1, 11/6 en 
12/10 waarvan alleen deze op 20/1 fysiek doorging te Brussel. De daaropvolgende vergaderingen 
vonden virtueel plaats. De volgende thema’s werden besproken: 

a. Verhoging van de zichtbaarheid van de RSSB:  

– Covid crisis bracht statistiek op de voorgrond in de media en het 
wetenschappelijke alsook publieke debat.  Verschillende RSSB-leden nemen deel 
aan het wetenschappelijk en publieke debat. De RSSB publiceerde tevens een 
opiniestuk om het belang van ons domein in de verf te zetten in het kader van de 
3de wereld-statistiek-dag. 
– Statistiekvorming voor journalisten: Een specifieke training werd voorbereid door 
de UCL (SMCS onderzoeksgroep) en overgedragen aan de RSSB. Dit materiaal 
waar de RSSB eigenaar van is, kan hergebruikt worden onder meer voor 
wiskundeleerkrachten uit het secundair onderwijs. 

b. Website en ledendatabank:  

De website inclusief een vernieuwde ledendatabank conform de GDPR-regelgeving wordt 
voorbereid door Xclusief. De lancering ervan wordt voorzien eind kalenderjaar 2020. Dit platform 
zal ook voorzien dat leden hun personalia kunnen beheren en hun lidmaatschap elektronisch 
vernieuwen. De leden die een 5-jaar lidmaatschap hebben zullen automatisch in de nieuwe 
databank worden opgenomen, terwijl de andere zullen gevraagd worden hun informatie en 
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personalia aan te leveren. M. Vandebroek merkt op dat dit een opportuniteit is om ook activiteiten 
van de RSSB in deze website te includeren zoals de jaarlijkse bijeenkomst. 
 
 

c. Jonge statistici: 

De RSSB heeft de ambitie om het aantal jonge leden onder het statuut van (doctoraats)student te 
verhogen. Een manier om dit te beogen is door specifieke activiteiten voor dit publiek te voorzien. 
Een RSSB cursus “Building R-packages” wordt gedoceerd door J. Meys (+/- 18 deelnemers). 
Verder wenst het bestuur dat nieuwe leden met een studentstatuut geen ledenbijdrage betalen 
tijdens dat eerste jaar.   

 
3. Financieel verslag van de schatbewaarder. 

De voorzitter geeft het volgende overzicht van het financiële saldo van de RSSB: 
1/1/2019: 97 155 

31/12/2019: 91 172 

21/10/2020: 105 538 

 
4. Toelating van nieuwe gewone leden  

De secretaris meldt dat tijdens het kalenderjaar 2020 er een totaal van 15 nieuwe leden werden 

toegelaten tot de RSSB. 

 

Huidig bestaat de RSSB uit 221 betalende leden waarvan 11 studenten, 192 leden, 8 

ereleden en 10 leden op rust. De databank telt voor 2020 een totaal van 296 leden met 75 

leden met een uitstaande betaling van hun lidmaatschap. 

 

5. Voorbereiding van de jaarlijkse conferentie 2021 

De universiteit Luik bereidde de jaarlijkse conferentie voor die door de pandemie niet kon 
doorgaan in 2020. Deze voorbereiding wordt overgedragen voor het jaar 2021 met een datum 21-
22 oktober 2021. 

 
6. Lidmaatschapsbijdrage voor 2021.  

De algemene vergadering wenst de lidmaatschapsbijdrage voor 2021 niet te verhogen. Tevens 
stemt de algemene vergadering in met het voorstel om aan studenten die voor de eerste maal hun 
lidmaatschap aanvragen hun bijdrage kwijt te schelden gedurende dat jaar. 
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7. Diverse 

R. Von Sachs roept op om onderzoeksconsortia op te richten in het kader van de komende 

Excellence Of Science (EOS) financiering. 

G. Haesbroeck maakt het voorstel om lezingen te organiseren door nationale en internationale 

boegbeelden voor onze leden in een online seminarie. Dit voorstel werd ingediend door P. Goos 

op de bestuursvergaderingen van 12 oktober 2020. 
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