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I. VOORAF
Tussen ondergetekenden stichtende leden
- mevrouw Hurts Shanna, wonende te Ridder Walter van Havrelaan 41, 2900 Schoten, geboren op 20
juli 1990 in Deurne, met als rijksregisternummer 90.07.20-386.80, als lid van de feitelijke vereniging
Universitaire Farmaceutische Kring Antwerpen (UFKA),
- mevrouw Cools Freya, wonende te Marcel De Ridderstraat 41, 2531 Vremde, geboren op 8 april 1991
in Wilrijk, met als rijksregisternummer 91.04.08-232.12, als lid van de feitelijke vereniging Universitaire
Farmaceutische Kring Antwerpen (UFKA),
- de heer Declerck Sven, wonende te Keistraat 41B, 1820 Steenokkerzeel, geboren op 26 oktober 1991
in Jette, met als rijksregisternummer 91.10.26-333.92, als lid van de feitelijke vereniging
Farmaceutische Kring V.U.B. (FK V.U.B.),
- mevrouw Van Lint Nele, wonende te Veldeken 8, 1730 Asse-Bollebeek, geboren op 18 maart 1992 in
Dendermonde, met als rijksregisternummer 92.03.18-320.36, als lid van de feitelijke vereniging
Farmaceutische Kring V.U.B. (FK V.U.B.),
- mevrouw De Veylder Tineke, wonende te Letterveldweg 20, 9320 Erembodegem, geboren op 29
januari 1990 in Aalst, met als rijksregisternummer 90.01.29-334.14, als lid van de feitelijke vereniging
Gentse Farma Kring (G.F.K.),
- de heer De Belie Jan, wonende te Kerkstraat 21A, 9870 Olsene, geboren op 19 maart 1993 in Gent,
met als rijksregisternummer 93.03.19-173.67,als lid van de feitelijke vereniging Gentse Farma Kring
(G.F.K.),
- Farmaceutica vzw, hebbende als ondernemingsnummer 0473789966 en maatschappelijke zetel
Herestraat 49/423, 3000 Leuven, hier vertegenwoordigd door bestuurder de heer Govaerts Laurenz,
wonende te Dubbeekstraat 63, 3200 Aarschot, geboren op 27 april 1992 in Leuven, met als
rijksregisternummer 92.05.27-347.34.
- Farmaceutica vzw, hebbende als ondernemingsnummer 0473789966 en maatschappelijke zetel
Herestraat 49/423, 3000 Leuven, hier vertegenwoordigd door werkgroep lid mevrouw Geers Janice,
wonende te Kanaalstraat 122, 3971 Leopoldsburg, geboren op 9 maart 1993 in Heusden-Zolder, met
als rijksregisternummer 93.03.09-498.42.
werd overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig met de
wet van 21 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 11 december 2002, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de
statuten als volgt luiden:

II. NAAM// RECHTSVORM// ZETEL// DOEL// DUUR
ART. 1 DE NAAM
§1 De vereniging wordt vzw Vlaams Farmaceutisch Studenten Overleg genoemd. De vereniging
behoudt zich het recht voor om in alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken,
uitgaande van de vereniging, de verkorte benaming “vzw VFSO” te gebruiken.
ART. 2 ADRES
§1 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Laarbeeklaan 103, 1090 Jette. De
vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. Alle stukken voorgeschreven
door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.
ART. 3 DOEL
§1 De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de Vlaamse farmaciestudent.
§2 De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
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a. op te treden voor gemeenschappelijke belangen;
b. de afdelingen nauwer met elkaar te verbinden en het contact tussen de leden zoveel mogelijk
te bevorderen;
c. andere wettige middelen.
§3 Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:
a. symposia,
b. congressen,
c. workshops,
d. trainingen,
e. uitwisselingsprojecten,
f. andere activiteiten die het doel ten goede komen.
§4 De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat
wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor
haar doel.
ART. 4 DUUR
§1 De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden
door de Algemene Vergadering.

III.

LIDMAATSCHAP

ART. 5 VERENIGING HEEFT MINSTENS TWEE SOORTEN LEDEN:
§1 In de vereniging zijn er werkende leden en toegetreden leden.
§2 Cumul van het statuut van werkend lid met het statuut van het bestuursorgaan, dagelijks bestuur,
Alumni Adviesraad of erelid is niet toegestaan.
Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de actieve leden bij. Dit
register vermeldt minstens de naam, voornaam en woonplaats van de leden. Het bestuursorgaan kan
beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
ART. 6 WERKENDE LEDEN: AANTAL EN PROCEDURE
§1 De vereniging telt maximaal dertien werkende leden, waaronder
1. vier leden, die aangeduid worden in hun hoedanigheid als voorzitter van onderstaande
verenigingen. Dit betekent dat indien een voorzitter van deze verenigingen zijn/haar
voorzitterschap overdraagt aan een ander persoon, deze persoon ook de
verantwoordelijkheden als werkend lid voor vereniging mee overneemt en in zijn/haar
hoedanigheid als voorzitter deel zal uitmaken van de Algemene Vergadering.
- Farmaceutica vzw
- Universitaire Farmaceutische Kring Antwerpen (UFKA)
- Farmaceutische Kring V.U.B.
- Gentse Farma Kring (G.F.K.)
2. vier leden, die aangeduid worden als studentenvertegenwoordiger binnen de opleiding
Farmaceutische Wetenschappen aan één van de volgende universiteiten
- Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.)
- KU Leuven (KUL)
- Universiteit Gent (UGent)
- Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)
3. Het bestuursorgaan, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
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4. Twee leden, die aangeduid worden als vertegenwoordigers van de alumni adviesraad en/ of
ereleden.
§2 Ten laatste tijdens de eerste Algemene Vergadering van een boekjaar maken de werkende leden
hun opvolgers bekend.
ART. 7 WERKENDE LEDEN: RECHTEN EN PLICHTEN
§1 De werkende leden hebben alle rechten die hen door de wet zijn toegekend.
ART. 8 WERKENDE LEDEN: ONTSLAG
§1 Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw.
§2 Het ontslag gebeurt via aangetekend schrijven naar het bestuursorgaan en wordt overgemaakt aan
de Algemene Vergadering.
§3 Als één van de werkende leden ontslag neemt, wordt de vereniging ontbonden indien er minder
dan de helft van de Vlaamse farmaciestudenten worden vertegenwoordigd door de vereniging. Indien
er wel een meerderheid vertegenwoordigd wordt, kunnen de statuten aangepast worden in
afwezigheid van het uittredend werkend lid om alsnog het minimum van 10 werkende leden te
bereiken.
§4 Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen indien het werkend lid niet meer voldoet aan de
inhoudelijke voorwaarden uit artikel 11 om werkend lid te zijn in de vereniging.
§5 Het bestuursorgaan kan een werkend lid schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering
waarin beslist wordt over de uitsluiting.
§6 Het ontslagnemend of uitgesloten werkend lid heeft geen recht op het maatschappelijk bezit.
ART. 9 WERKENDE LEDEN: BIJDRAGE
§1 De werkende leden moeten geen financiële bijdrage leveren.
ART. 10 TOEGETREDEN LEDEN: VOORWAARDEN
§1 Om toegetreden lid te kunnen zijn dient men aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Farmaceutische Wetenschappen studeren aan één van de volgende universiteiten
- Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.)
- KU Leuven (KUL)
- Universiteit Gent (UGent)
- Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)
2. Maximaal twee kalenderjaren geleden een diploma in de Farmaceutische Wetenschappen
behaald hebben aan één van de bovenvermelde universiteiten.
ART. 11 TOEGETREDEN LEDEN: PROCEDURE
§1 Eenieder die aan de voorwaarden vermeld in artikel 10 voldoet, kan op eenvoudig verzoek
toegetreden lid worden.
ART. 12 TOEGETREDEN LEDEN: RECHTEN EN PLICHTEN
§1 Elk toegetreden lid bezit het recht om op de activiteiten van de vereniging aanwezig te zijn.
§2 De werkende leden kunnen de rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen na bespreking
op de Algemene Vergadering, zonder instemming van de toegetreden leden.
§3 De toegetreden leden krijgen jaarlijks de kans om zich kandidaat te stellen voor functies van het
bestuursorgaan.
ART. 13 TOEGETREDEN LEDEN: EINDE
§1 Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging op eenvoudig verzoek. Het
ontslag moet schriftelijk aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.
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IV. DE ALGEMENE VERGADERING
ART. 14 SAMENSTELLING
§1 De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter
van het bestuursorgaan en bij diens afwezigheid door een ander lid van het bestuursorgaan.
ART. 15 BEVOEGDHEDEN
§1 De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:
1.
het wijzigen van de statuten;
2.
het benoemen en afzetten van de bestuurders;
3.
het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening;
4.
het verlenen van kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders;
5.
het ontbinden van de vereniging;
6.
het aangaan van een verbintenis namens de vereniging, die een waarde van 5.000,00
euro overstijgt. Indien dergelijke verbintenissen worden aangegaan zonder voorafgaande
goedkeuring door de algemene vergadering, zijn de bestuurders en de leden van het dagelijks
bestuur persoonlijk verbonden door de aangegane verbintenissen, onverminderd hun
aansprakelijkheid tegenover de vzw;
7.
het opstellen en wijzigen van het Intern Reglement van de vzw;
8.
het uitsluiten van een werkend lid;
9.
het omzetten van de vzw in een vzw, een coöperatieve vennootschap erkend als
sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
10.
het aanvaarden of doen van een inbreng om niet van een algemeenheid;
11.
het veranderen van de wijze van sparen en beleggen met de financiële reserves die
niet nodig zijn voor de operationele jaarwerking van de vereniging;
12.
alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
ART. 16 BIJEENROEPING
§1 De voorzitter van de algemene vergadering roept de algemene vergadering bijeen telkens als het
doel of het belang van de vereniging zulks vereist, of als twee dertiende van de leden van de algemene
vergadering of drie leden van het bestuursorgaan daarom verzoeken.
De Algemene Vergadering moet minimaal tweemaal per jaar worden samengeroepen door het
bestuursorgaan, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
§2 De Gewone Algemene Vergaderingen moeten in de eerste helft Juli en in de tweede helft van
Februari worden samengeroepen voor minstens volgende aangelegenheden:
1. het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en het verlenen van kwijting
aan het uittredende bestuursorgaan bij afzonderlijke stemming;
2. het goedkeuren van de begroting voor het volgende boekjaar;
3. het benoemen van een nieuw bestuursorgaan en het team van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 13 van de statuten;
4. het benoemen van een nieuw bestuursorgaan overeenkomstig artikel 22 van de statuten;
§3 Telkens wanneer een gewone algemene vergadering bijeenkomt, vindt de financiële en
inhoudelijke rapportering door het bestuursorgaan plaats met betrekking tot de afgelopen activiteiten
en de planning voor het resterende gedeelte van het boekjaar.
§4 De secretaris brengt de oproeping, ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan,
minstens één kalender maand voor de vergadering ter kennis aan alle leden per elektronische post.
De kennisgeving vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda. Het
bestuursorgaan stelt de agenda op. Elk onderwerp dat schriftelijk door minstens twee dertiende van
de werkende leden wordt aangebracht bij het bestuursorgaan, wordt evenzeer op de agenda
geplaatst.
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§5 De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
§6 De voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 24u voor het tijdstip van de
Algemene Vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.
§7 Op de dag van de Algemene Vergadering en tijdens de Algemene Vergadering zelf kunnen geen
punten aan de agenda worden toegevoegd.
§8 Werkende leden moeten ten minste twee weken voor het tijdstip van de Algemene Vergadering
schriftelijk laten weten of ze aanwezig kunnen zijn.
§9 Indien de gemandateerde persoon voor een werkend lid niet aanwezig kan zijn, mag hij/zij een
vervanger aanduiden die toegetreden lid is en over benodigde kennis en kwaliteiten bezit. Deze
schriftelijke volmacht dient 24 uur voor aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk verstuurd
te worden naar de secretaris. Een rechtspersoon kan nooit meer dan één stem vertegenwoordigen.
§10 De werkende leden en het bestuursorgaan hebben de mogelijkheid om een Bijzondere Algemene
Vergadering samen te roepen. In dat geval gelden lid 4 en 8 uit dit artikel niet. In plaats hiervan geldt:
de oproep van een Bijzondere Algemene Vergadering gebeurt via elektronische post, minimum 3
dagen voor de vergadering plaatsvindt. Werkende leden moeten ten minste 24 uur voor de
vergadering plaatsvindt schriftelijk laten weten of ze aanwezig kunnen zijn.
ART. 17 AANWEZIGHEIDSQUORUM & MEERDERHEDEN
§1 De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over alle punten indien minstens tien werkende
leden aanwezig zijn. Hierbij moet elke universiteit vertegenwoordigd worden door minstens één
werkend lid.
§2 Elk werkend lid heeft één stem.
§3 De beslissingen binnen de Algemene Vergadering over alle punten worden genomen bij consensus
van de aanwezige stemmen. Indien geen consensus kan worden bereikt, is een gekwalificeerde
meerderheid van 10/13 van de aanwezigen vereist.
§4 Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de algemene vergadering de doorslag,
met uitzondering voor wat betreft het goedkeuren van de jaarrekeningen. Indien er in dit laatste geval
staking van stemmen is, worden de rekeningen niet goedgekeurd.
§5 De voorzitter kan steeds de vergadering geheel of voor enkele agendapunten gesloten verklaren.
Wanneer de vergadering gesloten is, mogen enkel leden van de algemene vergadering aanwezig zijn,
tenzij de aanwezigheid van een niet-lid voor een specifiek punt vereist is.
Wanneer een derde van de aanwezige werkende leden hierom verzoekt, moet de voorzitter de
vergadering gesloten verklaren voor de agendapunten waarop het verzoek betrekking heeft.
§6 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping is
vermeld en indien tien dertiende van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De statutenwijziging moet worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op
het belangeloos doel van de vereniging, dan kan zij enkel worden aangenomen met een meerderheid
van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Onthoudingen worden in elk
geval noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
Wordt het quorum niet bereikt, dan kan ten vroegste zestien dagen na de eerste vergadering een
tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
ART. 18 NOTULEN
§1 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen.
§2 De originele notulen van de Algemene Vergaderingen samengebracht in het notulenboek.
§3 Alle werkende leden en leden van het bestuursorgaan worden op de hoogte gesteld van de
beslissingen door toezending van een kopie van de originele notulen.
§4 Toegetreden leden hebben inzage in de notulen.
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V. HET BESTUURSORGAAN
ART. 19 VOORWAARDEN EN SAMENSTELLING
§1 Om als bestuurder te worden benoemd, moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
a. minimum reeds één jaar ingeschreven zijn voor de opleiding Farmaceutische Wetenschappen;
b. de opleiding Farmaceutische Wetenschappen of een aansluitende opleiding aan één van
volgende universiteiten volgen:
- Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.)
- KU Leuven (KUL)
- Universiteit Gent (UGent)
- Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)
§2 Kunnen ook als bestuurder benoemd worden: personen die een diploma in Farmaceutische
Wetenschappen behaald hebben, tot maximaal twee kalenderjaren na het behalen van dit diploma.
§3 Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of een vervangend lid van het
bestuursorgaan.
ART. 20 AANTAL
§1 Het bestuursorgaan bestaat uit maximaal 3 bestuurders, met een wettelijk minimum van 2.
ART. 21 BENOEMING
§1 De Algemene Vergadering benoemt de volgende bestuurders:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
§2 De wijze waarop de bestuurders verkozen worden, staat uitgeschreven in het intern reglement.
§3 De stemming over de benoeming van bestuurders is geheim.
§4 De bestuurders worden benoemd voor een mandaat lopende van 1 juli tot en met 30 juni.
§5 Bestuurders zijn herkiesbaar.
§6 Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
ART. 22 BEVOEGDHEDEN
§1 De bevoegdheden van het bestuursorgaan zijn:
- het besturen van de vereniging;
- het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechte;
- het wijzigen van het intern reglement;
- het sluiten van overeenkomsten en/of contracten met derden. Bij het afsluiten van een
meerjarencontract is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
§2 De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit.
ART. 23 SAMENKOMST
§1 Het bestuursorgaan moet worden samengeroepen door de voorzitter wanneer het belang van de
vereniging dit vereist of op aanvraag van één van de bestuurders.
§2 De oproep gebeurt via elektronische post, voor het tijdstip van de samenkomst van het
bestuursorgaan. De oproep bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het
bestuursorgaan, evenals de agenda.
ART. 24 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING
§1 Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten moeten alle bestuurders aanwezig zijn.
§2 De beraadslagingen van het bestuursorgaan zijn collegiaal.
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§3 Besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging
plaatsvond per e-mail, video- of telefoon-conferentie.
§4. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke of
morele aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere
bestuurders voordat het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard
van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het
bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. De bestuurder met het tegenstrijdig belang
verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de
aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de
verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
ART. 25 ONTSLAG
§1 Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.
§2 Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk via
mail en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan en de algemene vergadering. De bestuurder die
ontslag neemt moet een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen.
§3 Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de
inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te zijn in de vzw.
§4 Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een
unanieme stemming. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim.
§5 Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.

VI.

DAGELIJKS BESTUUR

ART. 26 SAMENSTELLING
§1 Als leden van het dagelijks bestuur kunnen enkel personen verkozen op de Algemene
Vergadering in de hoedanigheid van teamlid worden aangesteld. Overeenkomstig de wet worden tot
daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken
dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder
belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor het
dagelijks bestuur zowel wat de intern beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe
vertegenwoordigingsmacht betreft.
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VII. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
ART. 27 DE VERENIGING WORDT RECHTSGELDIG VERBONDEN DOOR DE HANDTEKENING

VAN EEN BESTUURDER. ZIJ MOETEN VAN GEEN VOLMACHT DOEN BLIJKEN.
§1 In alle akten die de vereniging verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vereniging vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid deze optreedt.

VIII. BEGROTING EN REKENINGEN
ART. 28 BEGROTING
§1 Het boekjaar van de vereniging loopt van de eerste juni tot en met de eenendertigste mei.
§2 Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting op de Algemene Vergadering, legt het
bestuursorgaan verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de Algemene
Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

IX.

ONTBINDING, NIETIGHEID & VEREFFENING

ART. 29 ONTBINDING
§1 De vereniging kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden door de Algemene Vergadering.
Hiervoor dienen alle werkende leden aanwezig te zijn. De beslissing tot ontbinding moet genomen
worden met unanimiteit.
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