Verslag algemene vergadering 21 oktober 2021

De jaarlijkse algemene vergadering van de koninklijke Belgische vereniging voor statistiek ging door
op donderdag 21 Oktober 2021 om 18u15 op campus “Van Beneden” van ULiège.
Aanwezig: Tom Loeys (voorzitter), Gentiane Haesbroeck (ondervoorzitter), Adelin Albert, Steven
Abrams,,Stéphanie Aerts, Carole Baum, Jan Beirlant, Catherine Dehon, Morine Delhelle, Jan De
Neve, Marie Ernst, Elodie Etienne, Marc Hallin, Cédric Heuchenne, Jimmy Keydener, Anna
Kiriliouk, Sophie Klenkenberg, Catherine Legrand, Nathalie Maes, Beatrijs Moerkerke, Dierk Op ’t
Eynde Davy Pandaveine, Eugen Pircalabelu, Marcel Rémon, Laurence Seidel, Yvik Swan, Sophie
Vanbelle, Stefan Van Aelst, Germain Van Bever, Martina Vandebroeck, Arnout Van Messem, Stijn
Vansteelandt, Geert Verbeke, Thomas Verdebout, Rainer von Sachs
Verontschuldigd: Kurt Barbé, Thomas Bruss, Irène Gijbels, Els Goetghebeur
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2020
Er werden geen opmerking voor of ter zitting van de vergadering ontvangen. Het verslag werd
aanvaard.
2. Activiteitenverslag van de voorzitter. Stemming
De voorzitter meldt dat er 3 bestuursvergaderingen doorgingen op respectievelijk 15/1, 3/6 en
9/9. De voorzitter geeft een overzicht van de uitvoering van de belangrijkste actiepunten zoals
voorgesteld in 2020:
(i)

De visibiliteit van de vereniging verhogen:
- Een training statistische geletterdheid werd georganiseerd voor journalisten in Maart
2021
- Een seminarie over officiele statistiek werd georganiseerd in Mei 2021 in samenwerking met StatBel, Statistiek Vlaanderen, IWEPS en IBSA/BISA
- Betrokkenheid bij Platform Wiskunde Vlaanderen

(ii)

Modernisering van de website en database
- De nieuwe website werd gelanceerd in het voorjaar van 2021
- Aanvraag en hernieuwing lidmaatschap volledig geautomiseerd
- Elektronische online verkiezingen voor het eerst georganiseerd

(iii)

Meer jonge statistici aantrekken
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-

RSSB-cursus over R-packages en Github georganiseerd in januari 2021
Gratis 1st jaar lidmaatschap
Organisatie Hackathon op Jaarlijks Congres
Statistische geletterdheid en jongeren: betrokkenheid bij Statistiekolympiade en plannen workshops leerkrachten secundair onderwijs

Er was in 2021 1 aanvraag voor sponsoring: Psychoco (ge-organizeerd aan UGent in Februari
2022).
3. Financieel verslag. Stemming
De voorzitter geeft het volgende overzicht van het financiële saldo van de RSSB:
31/12/2020: 106009 EUR
15/10/2021: 118747 EUR
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de inkomsten voor het jaarlijks congres reeds in rekening
werden gebracht, maar dat hiervoor nog veel uitgaven moeten gebeuren. De grootste kosten betroffen de ontwikkeling van cursus voor journalisten (5000 EUR) en ontwikkeling website (6050
EUR).
4. Verkiezing van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur en voorstel tot uitbreiding van de
Raad
De termijn van 6 leden van de Raad van Bestuur eindigt op 31/12/2021. Slechts 1 lid wenste niet
te hernieuwen, en er werden 4 nieuwe kandidaturen ontvangen. In totaal werden 62 stemmen uitgebracht. De stemmen waren als volgt:
* Steven Abrams: 39 stemmen
* Peter Goos: 38 stemmen
* Anna Kiriliouk: 45 stemmen
* Patrick Lusyne: 36 stemmen
* Mia Hubert: 41 stemmen
* Eugen Pircalabelu: 41 stemmen
* Ziv Shkedy: 39 stemmen
* Herbert Thijs: 37 stemmen
* Thomas Verdebout: 40 stemmen

De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om alle kandidaten toe te laten tot de Raad
van Bestuur, maar dringt erop aan om tegen de volgende Algemene Vergadering met een voorstel te komen omtrent de omvang en evenwichten binnen de Raad van Bestuur.
5. De vervanging van Sylvia Borremans (UHasselt) als persoon belast met het dagelijks bestuur door Wouter Duchateau (UHasselt)
De Algemene Vergadering gaat akkoord.
6. Lidmaatschap en toelating van nieuwe gewone leden
Administrative office : Biostatistics, UHasselt, Gebouw D, 3590 Diepenbeek - Phone : 011-26.8230 - Fax : 011-26.8299
Web-site: http://www.rssb.be/ Email : admin@rssb.be

Huidig bestaat de RSSB uit 232 leden waarvan 34 studenten, 180 leden, 7 ereleden en 11 leden
op rust.
7. Voorbereiding van de jaarlijkse conferentie 2022
De VUB bereidt de jaarlijkse conferentie voor die door zal gaan in oktober 2022 in Brussel.
8. Lidmaatschapsbijdrage voor 2022. Stemming
De algemene vergadering wenst de lidmaatschapsbijdrage voor 2022 niet te verhogen.
9. Het voorstel tot voordracht van Jan Beirlant en Thomas Bruss als nieuwe ereleden van de
RSSB. Stemming
De algemene vergadering nomineert unaniem Jan Beirlant en Thomas Bruss als nieuwe ereleden
omwille van hun bijdrage als voorzitter van de Vereniging en hun uitmuntende wetenschappelijke carriere.
10. Deelname van de Vereniging in het wetenschappelijk selectiecomité van de tweejaarlijkse
“Peter Rousseeuw” prijs (van dezelfde grootte-orde als de Nobelprijs). Voorstelling door
Mia Hubert en Stefan Van Aelst. Stemming
Als lid van het organiserend comité geeft Stefan Van Aelst een uiteenzetting over het doel en de
belangrijkste formaliteiten van de Peter Rousseeuw prijs. De algemene vergadering ziet de prijs
als een opportuniteit voor statistiek als discipline en als een opportuniteit voor de Koninklijke
Belgische Vereniging voor Statistiek om haar internationale visibiliteit te verhogen. Er worden
vragen gesteld bij de informatie waarover de Raad van Bestuur beschikt over de oorsprong van
het geld van de Peter Rousseeuw foundation, over de omvang van het aantal nominaties dat mogelijks ontvangen zal worden en over de haalbaarheid om de selectie binnen de RSSB te organiseren (al of niet aangevuld met internationale statistici). Indien de Raad van Bestuur van de
RSSB beslist om die verantwoordelijkheid op te nemen, stelt de Algemene Vergadering voor om
dit in eerste instantie voor 1 jaar te doen en nadien te evalueren.
11. Diverse
A. Albert meldt dat nieuwe terminologie moet gebruikt worden in statuten van vzw’s.
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