
Statuten BeMSA Gent  
 

 

 

Inhoudsopgave 

• • • Artikel 1: Visie en missie ............................................................................................................................... 4 

• • • Artikel 2: Definities van het intern reglement ................................................................................................ 4 

• • • Artikel 3: Kenmerken van de organisatie ....................................................................................................... 5 

• • • Artikel 4: Statuten ........................................................................................................................................ 6 

• • • Artikel 5: Bestuur .......................................................................................................................................... 6 

• • • Artikel 6: Kernbestuur ................................................................................................................................... 7 

• • • Artikel 7: Algemene vergadering ................................................................................................................... 7 

8. Verslagen ..................................................................................................................................................................... 8 

• • • Artikel 8: Stemprocedure Algemene Vergadering ........................................................................................... 8 

• • • Artikel 9: Bestuursvergadering ...................................................................................................................... 9 

• • • Artikel 10: Stemprocedure Bestuursvergadering ............................................................................................ 9 

• • • Artikel 11: Interne communicatie .................................................................................................................10 

• • • Artikel 12: Neutraal comité ..........................................................................................................................10 

• • • Artikel 13: Verkiezingen ...............................................................................................................................11 

1. Verkiezingen bestuur ................................................................................................................................................. 11 

2. Kiesrecht .................................................................................................................................................................... 11 

3. Kandidaturen ............................................................................................................................................................. 11 

4. Verdediging kandidaturen ......................................................................................................................................... 12 

5. Stemverrichtingen ..................................................................................................................................................... 13 

6. Uitzonderingen .......................................................................................................................................................... 14 



Statuten BeMSA Gent  
 

 

 

• • • Artikel 14: Ter verantwoording roepen bestuurslid .......................................................................................14 

• • • Artikel 15: Motie van wantrouwen ...............................................................................................................14 

• • • Artikel 16: Ethisch kader ..............................................................................................................................15 

• • • Artikel 17: Functiebeschrijvingen..................................................................................................................16 

9. Taakomschrijving voorzitter: ..................................................................................................................................... 16 

10. Taakomschrijving vicevoorzitter: .......................................................................................................................... 16 

11. Taakomschrijving secretaris: ................................................................................................................................ 17 

12. Taakomschrijving penningmeester: ...................................................................................................................... 17 

13. Taakomschrijving VGK-PR ..................................................................................................................................... 18 

14. Taakomschrijving PR ............................................................................................................................................. 18 

15. Taakomschrijving Web .......................................................................................................................................... 19 

16. Taakomschrijving Nationaal afgevaardigde (City representative): ...................................................................... 19 

17. Taakomschrijving Jaarvertegenwoordiger: .......................................................................................................... 20 

18. Taakomschrijving LPO (Local Public Health Officer): ............................................................................................ 20 

19. Taakomschrijving LORP (Local Officer on Human Rights and Peace): .................................................................. 20 

20. Taakomschrijving LEO (Local Exchange Officer) ................................................................................................... 21 

21. Taakomschrijving LORE (Local Officer on Research Exchange) ............................................................................ 21 

22. Taakomschrijving LORA (Local Officer on Sexual and Reproductive Health and rights including HIV and aids) . 22 

23. Taakomschrijving LOME (Local Officer on Medical Education - Activities) .......................................................... 22 

24. Taakomschrijving Summer School Ghent Voorzitter ............................................................................................ 23 

25. Taakomschrijving Persverantwoordelijke ............................................................................................................. 23 
 

 

  



Statuten BeMSA Gent  
 

 

 

• • • Artikel 1: Visie en missie 

Visie: Studenten in de gezondheidszorg, bekwaam om een duurzame verandering teweeg 

te brengen naar sociaal, fysiek en psychologisch welzijn voor iedereen. 

 

Missie: Studenten in de gezondheidszorg verenigen en versterken, door hen uit te rusten 

met de kennis, vaardigheden en waarden om competente, cultureel bewuste 

gezondheidswerkers en leiders in global health te vormen, voor gelijke toegang tot 

gezondheidszorg en het bereiken van gezondheid voor iedereen. 

 

• • • Artikel 2: Definities van het intern reglement 

1. Gewone meerderheid: 50% + 1 stem 

2. Twee derde meerderheid: minimaal 2/3 van de stemmen 

3. Gesteund bestuurslid: Een bestuurslid is gesteund wanneer zijn/hun/haar voorstel door 
tenminste 1 ander bestuurslid wordt bijgetreden. 

4. Gesteunde stemgerechtigde: Een stemgerechtigde is gesteund wanneer haar/hun/zijn 
voorstel door tenminste 1 andere stemgerechtigde wordt bijgetreden. 

5. De term 'voorzitter van de vergadering' verwijst naar het kernbestuurslid dat de vergadering 
voorzit. 

6. Een onthouding wordt gedefinieerd als het aanduiden van de keuzemogelijkheid “onthouding”, 
zijnde noch voor of noch tegen één van de andere keuzemogelijkheden.  

7. Een blanco stem is het niet aanduiden van één van de keuzemogelijkheden.  

8. Een ongeldige stem wordt geformuleerd als een stem waarbij meer dan één 
keuzemogelijkheid is aangeduid of wanneer het biljet iets anders dan voor, tegen of 
onthouding bevat.  
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• • • Artikel 3: Kenmerken van de organisatie 

1. De naam van de organisatie is BeMSA Gent. Dit is de afkorting van Belgian Medical Students’ 
Association Gent.  

2. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). 

3. Wij vallen onder de nationale koepelorganisatie BeMSA (Belgian Medical Students’ 
Association), welke lid is van IFMSA (International Federation of Medical Students’ 
Associations). 

4. Wij zullen nooit handelen in strijd met de democratische beginselen, fundamentele rechten en 
vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere 
toepasselijke wetgeving. 

5. Onze organisatie staat open voor alle Gentse studenten. 

5.1. Mogelijk richten sommige activiteiten zich door hun intrinsieke aard slechts tot 
studenten met een specifieke academische achtergrond.  

6. Binnen BeMSA Gent zijn er 6 pijlers.  

6.1. SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) 

6.2. SCORE (Standing Committee on Research Exchange) 

6.3. SCORA (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights 
including HIV and aids) 

6.4. SCOPH (Standing Committee on Public Health) 

6.5. SCORP (Standing Committee on Human Rights & Peace) 

6.6. SCOME (Standing Committee on Medical Education) 

7. BeMSA Gent vormt een overkoepelende organisatie voor Summer School Ghent, die een 
eigen bestuur heeft. 

8. Start To Talk, die een eigen bestuur heeft, is een project van SCOPH. 
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• • • Artikel 4: Statuten 

1. De statuten, net als wijzigingen eraan, dienen goedgekeurd te worden op een Algemene 
Vergadering door middel van een twee derde meerderheid.  

2. Elke wijziging, die aan de statuten gedaan wordt moet op voorhand (tenminste één week voor 
de stemming) aangekondigd worden. Op die manier hebben de personen met stemrecht 
voldoende tijd om na te denken over eventuele opmerkingen of suggesties.  

3. Grammaticale errata mogen aangepast worden zonder goedkeuring op de algemene 
vergadering door middel van stemming. 

 

• • • Artikel 5: Bestuur  

1. Tot het bestuur behoren de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris, VGK-PR, 
PR, web, nationaal afgevaardigde, LORP, LPO, LEO, LORE, LORA, LOME, 
persverantwoordelijke, jaarvertegenwoordigers en de voorzitter van Summer School Ghent. 
Een bestuurslid kan verschillende functies opnemen. 

1.1. Per functie kan slechts één persoon worden verkozen. Volgende functies vormen 
hierop een uitzondering en kunnen door één of twee personen worden opgenomen: 
PR, LORP, LPO, LEO, LORE, jaarvertegenwoordiger, LORA en voorzitter van 
Summer School Ghent. Voor de functie van nationaal afgevaardigde worden steeds 
twee personen verkozen. 

1.2. De functies van voorzitter en vicevoorzitter zijn niet verenigbaar. 

1.3. Bij de verkiezing van de nationaal afgevaardigden zal minstens één van de 
verkozenen ook voorzitter of vicevoorzitter zijn. Indien geen van beide kandidaat is, 
wordt de voorzitter automatisch aangesteld tot nationaal vertegenwoordiger. 

1.4. Bestuursleden die meer dan 1 functie bekleden of ook jaarvertegenwoordiger zijn, 
hebben slechts een enkele stem in de AV of de bestuursvergadering. 

2. BeMSA Gent is vertegenwoordigd binnen de FCIGG (Facultaire Commissie 
Internationalisering Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) door de LOME. Deze 
persoon heeft namens BeMSA Gent stemrecht in de vergaderingen van FCIGG. 

3. Indien een bestuurslid zijn functie neerlegt is het aan de Algemene Vergadering om een nieuw 
bestuurslid aan te duiden volgens de kiesprocedure omschreven in artikel 13. Wanneer bij 
een functie die ook door slechts één persoon kan worden uitgevoerd, één van de twee 
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verkozenen wegvalt, kan de Algemene Vergadering er ook voor kiezen om geen vervanger 
aan te duiden. 

 

• • • Artikel 6: Kernbestuur 

1. Het kernbestuur bestaat altijd uit de bestuursleden die volgende 4 functies bekleden: 
voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris.  

2. De taken van de leden van het kernbestuur zijn onderling flexibel. Binnen deze inwisselbare 
taken en in onderling overleg, hebben de handelingen van de vier kernleden dezelfde 
validiteit. De eindverantwoordelijkheid voor een bepaald bestuursdomein blijft wel steeds bij 
het verantwoordelijke kernlid rusten.  

3. De vergadering leiden is een gemeenschappelijk taak van de kernleden. (Cfr. Voorzitter van 
de vergadering in artikel 2.5).  

 

• • • Artikel 7: Algemene vergadering 

1. Om een geldige Algemene Vergadering te houden dient minimaal de helft van de 
stemgerechtigden aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd te zijn. 

2. De agenda voor de vergadering wordt op voorhand opgemaakt door het kernbestuur en 
gedeeld met de stemgerechtigden. Aan het begin of tijdens de Algemene Vergadering kunnen 
wijzigingen worden aangebracht door een gesteunde stemgerechtigde. 

3. Een bestuurslid kan steeds een opschorting van de Algemene Vergadering aanvragen, hierop 
kan de voorzitter van de vergadering ingaan. De voorzitter van de vergadering bepaalt tevens 
de duur van deze opschorting.   

4. De voorzitter van de vergadering kan op elk moment, met uitzondering van een stemming, 
een opschorting van de Algemene Vergadering vorderen. 

5. Verwijdering uit de Algemene Vergadering: bij een ordeverstoring kan de voorzitter van de 
vergadering een aanwezige verwijderen uit de Algemene Vergadering. Zijn/hun/haar 
stemrecht vervalt echter nooit.  

6. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, behalve deze beslissingen waarvoor 
dit in de statuten anders gedefinieerd is. 
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7. Het plannen van de Algemene Vergadering is de taak van het kernbestuur. 

8. Verslagen 

8.1. Het verslag van de Algemene Vergadering is de eindverantwoordelijkheid van de 
secretaris. 

8.2. Het verslag van de Algemene Vergadering dient te worden verspreid naar alle 
aanwezigen en stemgerechtigden van de Algemene Vergadering, ten laatste 7 
dagen na de afloop ervan. 

8.3. Het is mogelijk om na de publicatie en voorafgaand aan de goedkeuring van een 
verslag een erratum te melden aan de secretaris.  

8.4. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering worden disputen omtrent het verslag 
van de vorige Algemene Vergadering behandeld en wordt het verslag goedgekeurd. 

 

• • • Artikel 8: Stemprocedure Algemene Vergadering 

1. Volgende personen dragen stemrecht in de Algemene Vergadering:  

1.1. De leden van het bestuur. Als meerdere personen samen een functie verrichten, 
kunnen zij samen één gemeenschappelijke stem uitbrengen. 

1.2. Jaarvertegenwoordigers op voorwaarde dat zij aanwezig zijn op minimum de helft 
van de voorgaande algemene vergaderingen.  

2. Stemgerechtigden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere 
leden worden vertegenwoordigd via volmacht. Elke persoon kan maximaal 1 eigen stem 
dragen en 2 volmachten.  

3. Het bewijs van volmacht dient te worden doorgegeven aan de voorzitter, dit kan zowel per 
mail als via ondertekend document. 

4. Bij gelijkheid der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. 

5. Stemmen kan steeds voor of tegen het voorstel, of men kan zich onthouden. 

6. De stemming kan gebeuren door handopsteking of op vraag van een stemgerechtigde, door 
geheime stemming. De voorzitter wijst in dat geval een neutraal comité aan. De geheime 
stemming is in ieder geval verplicht telkens het om personen gaat.  
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7. De blanco, ongeldige stemmen en de onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor 
de berekening van de meerderheid.  

8. Er bestaat de mogelijkheid om de stemming via het internet te houden. Dit kan zowel een 
anonieme als een niet-geanonimiseerde stemming zijn. 

 

• • • Artikel 9: Bestuursvergadering 

1. Een bestuursvergadering is een uitvoerend orgaan. 

2. Een bestuursvergadering is geldig van zodra 2/3 van het bestuur aanwezig of 
vertegenwoordigd is via volmacht.  

3. Een bestuursvergadering kan steeds worden opgeroepen door een gesteund bestuurslid. De 
voorzitter kan altijd oproepen tot een bestuursvergadering zonder dat deze gesteund wordt. 

4. Bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen kunnen op dezelfde dag worden 
ingepland. 

5. De bestuursvergaderingen zijn gesloten. 

6. Een lid van het kernbestuur of een gesteund bestuurslid heeft het recht iemand uit te nodigen 
voor een bestuursvergadering. Deze heeft echter geen stemrecht. Een gewone meerderheid 
van het bestuur heeft het recht deze aanvraag ongedaan te maken. 

 

• • • Artikel 10: Stemprocedure Bestuursvergadering 

1. Stemgerechtigden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen hun volmacht 
aan een andere persoon doorgeven om zich te laten vertegenwoordigen. Volmachten worden 
door de persoon in kwestie schriftelijk overhandigd aan de vicevoorzitter. 

2. Elke persoon kan maximaal 1 eigen stem dragen en 2 volmachten dragen.  

3. Als meerdere personen samen een functie verrichten, moeten zij samen één 
gemeenschappelijke stem uitbrengen. 

4. Bij gelijkheid der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.  

5. Stemmen kan steeds voor of tegen het voorstel, of men kan zich onthouden. 
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6. De stemming kan gebeuren door handopsteking of op vraag van een stemgerechtigde, door 
geheime stemming. De voorzitter wijst in dat geval een neutraal comité aan. De geheime 
stemming is in ieder geval verplicht telkens het om personen gaat.  

7. De blanco en ongeldige stemmen bij geheime stemming en de onthoudingen worden niet in 
aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Er bestaat de mogelijkheid 
om de stemming via het internet te houden. 

8. Er bestaat de mogelijkheid om de stemming via het internet te houden. 

 

• • • Artikel 11: Interne communicatie 

1. Bij vergaderingen van werkgroepen en projecten dient steeds een verslag te worden 
opgesteld en verspreid naar het bestuur. 

 

• • • Artikel 12: Neutraal comité 

1. Het neutraal comité dient te worden aangesteld telkens er een geheime stemming wordt 
georganiseerd.  

2. Het neutraal comité bestaat uit 2 leden die geen betrokken partij zijn en geen stem dragen 
tijdens de vergadering. Indien via deze voorwaarden geen neutraal comité kan worden 
opgericht, vormen de vicevoorzitter en een ander bestuurslid het neutraal comité.  

3. Het kernbestuur is belast met het aanduiden van de leden van het neutraal comité.  

4. Op geen enkel moment mag een lid van het neutraal comité, onderwerp uitmaken van de 
stemming. Indien deze conflictsituatie zich zou voordoen, moet het kernbestuur een ander lid 
afvaardigen voor het neutraal comité.  

5. Elke kandidaat heeft het recht een lid van het neutraal comité te wraken wanneer hij/zij kan 
aantonen dat er een aannemelijk vermoeden van partijdigheid gerezen is, die het eerlijk 
verloop van de verkiezingen in het gedrang zou brengen. Het wrakingsverzoek wordt 
ingewilligd door goedkeuring bij gewone meerderheid. Vervolgens is het aan het kernbestuur 
om een nieuw lid voor het neutraal comité voor te dragen.  
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• • • Artikel 13: Verkiezingen 

1. Verkiezingen bestuur 

1.1. Het bestuur voor het volgende academiejaar wordt op een Bijzondere Algemene 
Vergadering op het eind van het vorige academiejaar verkozen. Deze Bijzondere 
Algemene Vergadering benoemen we als kiesvergadering. 

1.2. De verkiezing van de Summer School Ghent voorzitter vormt een uitzondering op 

artikel 13 en wordt beschreven bij de functiebeschrijving in artikel 16. 

1.3. De verkiezing van LOME vormt een uitzondering op artikel 13.5 en wordt 

beschreven bij artikel 13.6. 

1.4. De verkiezing van VGK-PR vormt een uitzondering op artikel 13.5 en wordt 

beschreven bij artikel 13.6. 

1.5. Functies die tijdens deze Bijzondere Algemene Vergadering niet ingevuld raakten 
worden op een extra Bijzondere Algemene Vergadering verkozen. Ook dan moeten 
kandidaten zich kenbaar maken overeenkomstig met artikel 13.3. 

1.6. Minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden van de Bijzondere Algemene 
Vergadering dienen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd via 
volmacht te zijn. 

2. Kiesrecht 

2.1. Volgende personen hebben het recht om te stemmen:  

2.1.1. De leden van het bestuur. 

2.1.2. Jaarvertegenwoordigers op voorwaarde dat zij aanwezig waren op minimum 
de helft van de algemene vergaderingen.  

2.2. Stemgerechtigden die niet op de kiesvergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen 
door andere leden worden vertegenwoordigd via volmacht. Elke persoon kan 
maximaal 1 eigen stem en 2 volmachten dragen.  

2.3. Een kiesvergadering moet minimaal 7 dagen op voorhand aangekondigd worden. 

3. Kandidaturen 

3.1. Kandidaturen moeten kenbaar gemaakt worden aan de vicevoorzitter en 
onderbouwd worden met een motivatiebrief, ten minste 1 week voor de 
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kiesvergadering. De vicevoorzitter zal vervolgens de kandidaturen algemeen 
verspreiden. 

3.2. De kandidaat voor het voorzitterschap moet minstens 1 jaar bestuurservaring 
hebben. Indien geen kandidaat voldoet aan vorige voorwaarde, kan iemand 
verkozen worden met minstens een tweederdemeerderheid (ook na een tweede 
stemronde). 

3.3. Voor de bestuursfuncties die dit toelaten, kunnen twee personen zich als duo 
kandidaat stellen. Zij zullen dan ook als duo een motivatiebrief indienen. Van 
personen die alleen opkomen voor functies die ook duo’s toelaten, wordt 
verondersteld dat zij de functie alleen wensen op te nemen. 

4. Verdediging kandidaturen  

4.1. Elke kandidaat krijgt 3 minuten om zichzelf voor te stellen. Duo’s krijgen 5 minuten 
voor hun gezamenlijke voorstelling. Het tijdschema wordt in de gaten gehouden door 
het kernbestuur.  

4.2. Na de voorstelling van de kandidaat verlaat deze de ruimte en worden in afwezigheid 
van de kandidaat vragen verzameld door het neutraal comité. 

4.3. Na het verzamelen van de vragen wordt de kandidaat terug naar binnen geroepen 
en legt het neutraal comité de verzamelde vragen aan de kandidaat voor. De 
kandidaat krijgt de mogelijkheid om hierop te antwoorden. 

4.4. Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor 1 functie en wanneer zij niet als duo 
opkomen, zal elke kandidaat zich apart voorstellen. De tegenkandidaat zal niet in 
het lokaal aanwezig zijn tijdens de voorstelling van en de discussie over de 
concurrerende kandidaten. 

4.5. Kandidaten die als duo opkomen voor een functie die dit toelaat, zullen zich samen 
voorstellen en zullen samen op de vragen antwoorden. 

4.6. Na de voorstellings- en vragenronde (van alle kandidaten) kunnen de leden van de 
kiesvergadering overleg plegen, dit overleg gebeurt steeds in afwezigheid van de 
kandidaten. Dit overleg is geheim en wordt niet opgenomen in het verslag van de 
vergadering. 

4.7. Uitzonderlijk bestaat de mogelijkheid om een kandidatuur te verdedigen via Skype 
of videochat. 
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5. Stemverrichtingen  

5.1. Het kernbestuur is belast met de organisatie van de verkiezingen en is 
verantwoordelijk voor het aanstellen van het neutraal comité.   

5.2. Het stemmen is geheim, tenzij door de kiesvergadering unaniem anders bepaald.  

5.3. Het neutraal comité is bevoegd om de stemmen te tellen, de regelmatigheid te 
controleren en geschillen te beslechten.  

5.4. Volmachten worden door de persoon in kwestie schriftelijk overhandigd aan het 
neutraal comité of de vicevoorzitter indien het neutraal comité nog niet opgericht is. 

5.5. Kandidaten hebben tijdens hun eigen verkiezing geen stemrecht. Echter, wanneer 
een kandidaat zijn/haar/hun stemrecht deelt binnen een duofunctie, behoudt de 
andere persoon uit het duo het stemrecht. 

5.6. Kandidaten worden verkozen indien er een tweederde meerderheid is. Indien er 
geen tweederde meerderheid wordt bereikt, dient een tweede stemmingsronde te 
worden uitgevoerd. Indien er meer dan 2 kandidaten zijn, mogen enkel de twee 
kandidaten met het hoogste aantal stemmen uit de eerste ronde doorgaan naar de 
tweede ronde. Indien na 2 stemrondes geen tweederde meerderheid wordt 
gevonden, kan een kandidaat in de derde ronde met een gewone meerderheid 
worden verkozen.  

5.7. Kandidaten die als duo opkomen voor een functie die dit toelaat, zullen samen als 
geheel gestemd worden. 

5.8. De blanco, ongeldige stemmen en de onthoudingen worden niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van de meerderheid. 

5.9. Na het tellen van de stemmen wordt een verslag opgesteld waarin de uitslag van de 
kiesverrichtingen wordt opgenomen, alsook waarin vermeld wordt welke 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en hoe deze gesanctioneerd werden. 

5.10. Het bekendmaken van de verkozen kandidaat gebeurt door het neutraal comité. 
Hierbij worden de precieze aantallen uitgesproken. 

5.11. De bestuurders worden voor 1 jaar benoemd door de kiesvergadering.  

5.12. De verkozenen voor het nieuwe academiejaar treden in functie vanaf 1 september. 
Wanneer een bestuurslid later dan die datum verkozen wordt, treedt hij in functie 
vanaf het einde van de Bijzondere Algemene Vergadering waarop hij verkozen werd 
tot 1 september van het daaropvolgende jaar. 



Statuten BeMSA Gent  
 

 

 

6. Uitzonderingen 

6.1. De kandidaat voor LOME stelt zijn kandidatuur eerst voor op de SWOP-

kiesvergadering (tenzij de BeMSA kiesvergadering hieraan voorafgaat). De 

stemmen worden per geschreven bericht doorgegeven aan de vicevoorzitter, 

zonder dat de kandidaat op de hoogte is van het resultaat. Deze tellen mee voor 

50% van het eindresultaat. De kandidaat zal vervolgens zijn kandidatuur 

voorstellen op de BeMSA kiesvergadering, waarna een stemming zal volgen die 

meetelt voor de overige 50% van het eindresultaat. Indien de BeMSA 

kiesvergadering voorafgaat aan de SWOP-kiesvergadering, dan zal de 

vicevoorzitter van BeMSA het resultaat per geschreven bericht doorgeven aan de 

vicevoorzitter van SWOP. 

6.2. De kandidaat voor VGK-PR stelt zijn kandidatuur voor op het debat voor de VGK-

verkiezingen. Het BeMSA bestuur zal in die week een geheime stemming houden 

en het resultaat per geschreven bericht doorgeven aan de praeses van VGK. Deze 

zal meetellen voor 1/3e van het eindresultaat. 

 

• • • Artikel 14: Ter verantwoording roepen bestuurslid 

1. In geval hetzij een gesteund lid van de Algemene Vergadering, hetzij de voorzitter van mening 
is dat een bestuurslid hun/zijn/haar functie niet naar behoren uitoefent kan hij/zij deze op een 
Algemene Vergadering ter verantwoording roepen.  

2. De indiener van het verzoek maakt hierbij duidelijk waarom hij/zij vindt dat het bestuurslid of 
zijn beleid niet naar behoren functioneert.  

3. Hierop volgend heeft het ter verantwoording geroepen bestuurslid het recht om haar/zijn/hun 
aanpak toe te lichten ten overstaan van de Algemene Vergadering.  

4. Onmiddellijk na het doorlopen van deze procedure kan een motie van wantrouwen worden 
ingeroepen (zie artikel 15). 

 

• • • Artikel 15: Motie van wantrouwen 

1. De motie van wantrouwen is een procedure waarbij iemand uit het bestuur gezet wordt naar 
aanleiding van niet behoorlijk uitvoeren van zijn functie of andere onregelmatigheden die de 
samenwerking met deze persoon onmogelijk maken.  



Statuten BeMSA Gent  
 

 

 

2. Een stemming voor een motie van wantrouwen kan ingediend worden door: 

2.1. De voorzitter  

2.2. Elk bestuurslid dat daarin gesteund wordt door een ander bestuurslid  

2.3. Een gewone meerderheid van de Algemene Vergadering  

3. Een motie van wantrouwen wordt behandeld op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 
Voorafgaand aan de vergadering licht de indiener van de motie de argumentering van zijn 
verzoek toe, zodanig dat het bestuurslid in kwestie minstens 3 werkdagen de tijd krijgt om 
zich mondeling en/of schriftelijk te verdedigen.  

4. In afwachting van een definitieve stemming wordt het bestuurslid in kwestie uit zijn/hun/haar 
functie geschorst.  

5. De stemming van motie van wantrouwen is slechts geldig indien 2/3 van de stemgerechtigden 
in de Algemene Vergadering aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd zijn. 

6. Een motie van wantrouwen wordt aangenomen met een tweederdemeerderheid.  

7. Indien tegen de voorzitter een motie van wantrouwen wordt gestemd, wordt een nieuwe 
voorzitter verkozen. Tot dan neemt de vicevoorzitter hun/zijn/haar functie waar. 

8. Indien tegen bestuursleden een motie van wantrouwen wordt gestemd, neemt de voorzitter 
tot dan deze functie waar. 

9. De Algemene Vergadering kan een vervanger verkiezen die de vrijgekomen functie voor de 
rest van het jaar waarneemt. Deze persoon kan gezocht worden buiten het bestaande bestuur 
en moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 13.3.  

 

• • • Artikel 16: Ethisch kader 

1. Bij het aanvaarden van financiële steun afkomstig van externe organen, baseren we ons op 
de voorwaarden opgelegd door het ‘Ethical Framework on Fundraising’ van BeMSA 
Nationaal. Het vraagt verhoogde waakzaamheid op de invloed van de farmaceutische 
industrie op dokters in hun therapeutische beslissingen. 
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• • • Artikel 17: Functiebeschrijvingen 

2. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat ze aanwezig zijn op de Algemene Vergaderingen 
en bestuursvergaderingen. Indien verhinderd voor een Algemene Vergadering of 
bestuursvergadering, laat dit bestuurslid dit tijdig weten aan de voorzitter van de vergadering. 

3. Van jaarvertegenwoordigers wordt verwacht dat ze aanwezig zijn op de Algemene 
Vergaderingen. Indien verhinderd voor een Algemene Vergadering, laat de 
jaarvertegenwoordiger dit tijdig weten aan de VGK-PR. 

4. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij actief meewerken aan het draaiende houden 
van de organisatie, ook wanneer dit taken omvat die niet binnen hun eigenlijke 
taakomschrijving liggen. In het verlengde hiervan wordt van hen verwacht dat ze taken die 
worden verdeeld door het kernbestuur, naar beste vermogen uitvoeren. 

5. Van het kernbestuur wordt verwacht dat ze actief de organisatie mee leiden en de andere 
leden helpen daar waar nodig. Ze staan ook in om de Algemene Vergaderingen en de 
bestuursvergaderingen voor te bereiden, de agenda op te stellen en te verspreiden en de 
vergaderingen zelf te leiden.  

6. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn/haar/hun eigen mailadres 
gelinkt aan de functie, indien van toepassing.  

7. Elk bestuurslid leidt zijn opvolger op met behulp van minstens één fysiek overleg en het 
schrijven of aanvullen van een draaiboek behorend tot de functie, en blijft beschikbaar indien 
de opvolger extra informatie wenst. 

8. Elke bestuurslid tracht het contact met BeMSA Nationaal te faciliteren en staat mede in voor 
de voorspoedige samenwerking.  

9. Taakomschrijving voorzitter:  

9.1. Is hoofd van de organisatie en verantwoordelijk voor het vlot functioneren ervan.  

9.2. Draagt de eindverantwoordelijkheid bij alle beslissingen en handelingen gesteld door 
de organisatie.  

9.3. Bewaart het overzicht en is het aanspreekpunt voor de organisatie.  

10. Taakomschrijving vicevoorzitter:  

10.1. Bereidt de kiesvergadering voor, inclusief het verzamelen en verspreiden van de 
kandidaturen voor een bestuursfunctie, en leidt deze kiesvergadering. 
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10.2. Staat de voorzitter bij in al hun/zijn/haar taken.  

11. Taakomschrijving secretaris:  

11.1. Is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van Algemene Vergaderingen 
en bestuursvergaderingen. 

11.2. Neemt verslag van de vergaderingen en verspreidt deze daarna onder de leden.  

11.3. Staat in voor de logistieke omkadering van de vergaderingen.  

11.4. Staat mede in voor het onderhoud van het SWeMSA lokaal. 

11.5. Staat in voor de duurzaamheid van de werking van BeMSA Gent. 

12. Taakomschrijving penningmeester:  

12.1. Stelt een begroting op en licht deze toe tijdens de Algemene Vergadering.  

12.2. Volgt de financiële activiteiten van BeMSA op en brengt hierover op regelmatige 
basis verslag uit aan de Algemene Vergadering.  

12.3. Is verantwoordelijk voor het doorgeven van financiële uitgaven binnen BeMSA naar 
de subsidiërende organen en garandeert de correcte terugbetaling.  

12.4. Personen, die in het verloop van een academiejaar, aanspraak willen maken op 
terugbetaling van BeMSA Gent voor gemaakte kosten, dienen het contract m.b.t. de 
terugbetaling van rekeningen/factuur grondig door te nemen, te ondertekenen en te 
uploaden op de BeMSA drive.  

12.4.1. Bestuursleden dienen het contract ten laatste de eerste maandag van het 
academiejaar te ondertekenen en te uploaden. Indien ze dit niet tijdig doen, 
maken ze geen aanspraak op terugbetaling.  

12.4.2. Wanneer een bestuurslid later toetreedt, krijgt het bestuurslid 2 weken na 
haar/zijn/hun verkiezing om dit contract te onderteken en te uploaden op de 
BeMSA drive. 

12.4.3. Projectverantwoordelijken ondertekenen en uploaden dit ten laatste 2 weken 
na hun aanstelling, indien ze aanspraak willen maken op terugbetaling. 

12.5. Is verantwoordelijk voor de zoektocht naar en het bijhouden van een overzicht van 
alle mogelijke financieringskanalen voor de verschillende aspecten van de 
organisatie, in samenwerking met de PR. 
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13. Taakomschrijving VGK-PR  

13.1. Vertegenwoordigt BeMSA Gent binnen de VGK (Vlaamse Geneeskundige kring). Is 
verantwoordelijk voor de communicatie naar de VGK toe, inclusief het regelen van 
het jaarbudget van VGK voor BeMSA, dit laatste i.s.m. de penningmeester. 

13.2. Is verantwoordelijk voor het doorgeven van de bijdrage van BeMSA aan de VGK-
nieuwsbrief, voor het plaatsen van BeMSA-activiteiten op de VGK-kalender en voor 
het verzekeren dat in ieder “Spiegelken” een stuk van/over BeMSA staat. 

13.3. Is verantwoordelijk voor de communicatie met de jaarvertegenwoordigers, die hij/zij 
actief betrokken houdt bij de organisatie en op de hoogte houdt van toekomstige 
activiteiten. 

13.4. Maakt studenten warm om te participeren in BeMSA. 

13.5. Zorgt ervoor dat over elke activiteit een omschrijving of promotietekst wordt opgesteld 
in samenwerking met de Local Officers.  

13.6. Maakt voor elke activiteit, indien door de verantwoordelijke voor die activiteit nodig 
geacht, aan de hand van de vooropgestelde template een Facebookevenement aan. 

13.7. Organiseert per jaar één clubavond in overeenkomst met de VGK. 

13.8. Verzorgt de communicatie en het contact met andere richtingen, eventueel via de 
studentenkringen, indien gevraagd door Local Officers. De VGK-PR helpt die 
laatsten om voldoende promotie te kunnen maken voor het project van BeMSA Gent 
in deze richting. 

14. Taakomschrijving PR 

14.1. Behoudt het overzicht over alle publiciteit die vanuit BeMSA Gent wordt verspreid en 
bewaakt de corporate identity van de vereniging, samen met de Web. 

14.2. Staat in voor het onderhoud en het updaten van de externe communicatie, zoals met 
partners en sponsors. Indien nodig wordt hierbij een contract opgesteld. 

14.3. Overziet promomateriaal, zowel digitaal als niet-digitaal, waaronder brochures, 
nieuwsbrieven, kledij- en andere bedrukkingen. Daarbij staat de PR in voor het 
jaarlijks voorzien van een BeMSA sweater. 

14.4. Ondersteunt de persverantwoordelijke bij het updaten van de persmap. 



Statuten BeMSA Gent  
 

 

 

14.5. Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het archief van BeMSA Gent, inclusief de 
Drive. 

14.6. Staat in voor het onderhoud en het updaten van de verschillende media waarop 
BeMSA actief is waaronder Facebook, Instagram en de website, en tracht via nieuwe 
media BeMSA Gent onder de aandacht te brengen.  

15. Taakomschrijving Web 

15.1. Onderhoudt de corporate identity van BeMSA Gent, samen met de PR. 

15.2. Onderhoudt de website (samen de met PR), de mailadressen en Slack. 

15.3. Ondersteunt andere bestuursleden en projectverantwoordelijken in grafische 
elementen voor posters, Facebookpromotie en andere. 

15.4. Controleert jaarlijks de geldigheid van de domeinnaam bemsa-gent.be. 

15.5. Communiceert alle wijzigingen die moeten gebeuren op de website van BeMSA 
Nationaal naar de website verantwoordelijke van BeMSA Nationaal, nadat deze 
intern goedgekeurd zijn. 

15.6. Verzamelt, beschermt en verwijdert indien nodig de data van de leden en waakt over 
de correcte uitvoering van de GDPR-wetgeving. 

16. Taakomschrijving Nationaal afgevaardigde (City representative):  

16.1. Woont de nationale bijeenkomsten (National General Assemblies en andere) bij en 
rapporteert hierover naar het lokale bestuur toe op de Algemene Vergadering.   

16.2. Vertegenwoordigt BeMSA Gent op nationaal vlak.  

16.3. Vormt zich voorafgaand een idee van de visie binnen BeMSA Gent over 
onderwerpen die op nationaal niveau behandeld worden, en draagt deze visie uit. 

16.4. Stemt op nationaal niveau in naam van BeMSA Gent volgens de visie van de 
organisatie. 

16.5. Heeft een coördinerende rol in de uitwisseling van informatie tussen BeMSA 
nationaal en BeMSA Gent en verspreidt relevante informatie onder lokale leden.  

16.6. Is een onpartijdige klachtbehandelaar (ombudspersoon) die desgevraagd of 
ongevraagd onderzoek verricht naar de behoorlijkheid van gedragingen van de 
beklaagde en beschuldigde. 
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17. Taakomschrijving Jaarvertegenwoordiger:  

17.1. Is het aanspreekpunt voor jaargenoten die vragen hebben omtrent BeMSA (Gent). 

17.2. Voert actief promotie voor BeMSA Gent binnen het jaar waarvoor hij/zij 
vertegenwoordiger is, in samenwerking met de VGK-PR, onder andere door middel 
van wekelijkse aankondigingen.  

17.3. Is aanwezig op de Algemene Vergaderingen. 

18. Taakomschrijving LPO (Local Public Health Officer):  

18.1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCOPH-projecten en voor de 
communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project.  

18.2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken. 

18.3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een 
kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA 
nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. 

18.4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden 
van de geplande activiteiten. 

18.5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit 
die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCOPH-
projecten. 

18.6. Woont de vergaderingen bij van Start To Talk en brengt hierover verslag uit tijdens 
de Algemene Vergadering. 

18.7. Vormt het contactpunt tussen BeMSA Gent en het Start To Talk bestuur.  

19. Taakomschrijving LORP (Local Officer on Human Rights and Peace): 

19.1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCORP-projecten en voor de 
communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project.  

19.2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken. 

19.3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een 
kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA 
nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. 
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19.4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden 
van de geplande activiteiten. 

19.5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit 
die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCORP-
projecten. 

20. Taakomschrijving LEO (Local Exchange Officer) 

20.1. Staat in voor de organisatie van de respectievelijke werkgroep en zorgt hierbij voor 
de communicatie tussen het bestuur en de werkgroep. 

20.2. Is de centrale figuur in de communicatie en bij vragen over de werkgroep zowel op 
lokaal niveau als naar BeMSA nationaal toe. 

20.3. Indien de werkgroep projecten organiseert dient van elk project een korte 
beschrijving op voorhand te worden opgesteld en een kort verslag na afloop. Deze 
worden gedeeld met bestuur en met BeMSA nationaal. De 
werkgroepverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. 

20.4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden 
van de geplande activiteiten. 

20.5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit 
die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent het SCOPE-
project. 

21. Taakomschrijving LORE (Local Officer on Research Exchange) 

21.1. Staat in voor de organisatie van de respectievelijke werkgroep en zorgt hierbij voor 
de communicatie tussen het bestuur en de werkgroep. 

21.2. Is de centrale figuur in de communicatie en bij vragen over de werkgroep zowel op 
lokaal niveau als naar BeMSA nationaal toe. 

21.3. Indien de werkgroep projecten organiseert dient van elk project een korte 
beschrijving op voorhand te worden opgesteld en een kort verslag na afloop. Deze 
worden gedeeld met bestuur en met BeMSA nationaal. De 
werkgroepverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. 

21.4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden 
van de geplande activiteiten. 
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21.5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit 
die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent het SCORE-
project. 

22. Taakomschrijving LORA (Local Officer on Sexual and Reproductive Health and 

rights including HIV and aids) 

22.1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCORA-projecten en voor de 
communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project. 

22.2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken. 

22.3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een 
kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA 
nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. 

22.4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden 
van de geplande activiteiten. 

22.5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit 
die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCORA-
projecten. 

23. Taakomschrijving LOME (Local Officer on Medical Education - Activities) 

23.1. Staat in voor het vinden van organisatoren voor alle SCOME-projecten en voor de 
communicatie naar het bestuur over de stand van zaken van elk project. 

23.2. Is de centrale figuur in de communicatie met de projectverantwoordelijken. 

23.3. Zorgt ervoor dat van elk project op voorhand een korte beschrijving en na afloop een 
kort verslag wordt opgesteld. Deze worden gedeeld met het bestuur en met BeMSA 
nationaal. De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. 

23.4. Draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkgroep en het succesvol afronden 
van de geplande activiteiten. 

23.5. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit 
die door BeMSA Gent werd verspreid en persbelangstelling omtrent SCOME- 
projecten. 

23.6. Is verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking tussen BeMSA en 
SWOP (Studentenraad Geneeskunde) inzake thema’s gerelateerd aan Medical 
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Education, en woont minstens twee keer per semester een vergadering van SWOP 
bij. 

23.7. Woont de vergaderingen bij van de FCIGG (Facultaire Commissie 
Internationalisering Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) en brengt 
hierover verslag uit tijdens de Algemene Vergadering. 

23.8. Vormt het contactpunt tussen BeMSA Gent, de FCIGG, de dienst internationalisering 
van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het ICRH 
(International Centre for Reproductive Health).  

23.9. Gaat binnen dit kader actief op zoek naar kansen of interessante informatie voor 
BeMSA Gent. 

23.10. Stemt in naam van BeMSA Gent met als doel zo goed mogelijk de visie van de 
organisatie over internationalisering over te brengen. 

24. Taakomschrijving Summer School Ghent Voorzitter 

24.1. Woont de Algemene Vergaderingen van BeMSA Gent bij en rapporteert over de 
stand van zaken binnen Summer School Ghent. Rapporteert daarnaast tijdens de 
vergaderingen van Summer School Ghent over de stand van zaken binnen BeMSA 
Gent. 

24.2. Is de centrale figuur in de communicatie en bij vragen over de werkgroep zowel op 
lokaal niveau als naar BeMSA Nationaal toe. 

24.3. Draagt bij tot het algemeen archief van BeMSA Gent, met foto’s, filmpjes en publiciteit 
die door BeMSA Gent werden verspreid en persbelangstelling omtrent de Summer 
Schools. 

24.4. Wordt verkozen of aangeduid binnen Summer School Ghent en zetelt daardoor 

automatisch in het bestuur van BeMSA Gent. De datum waarop de nieuw verkozen 

Summer School Ghent voorzitter in functie treedt kan afwijken van de termijn voor 

andere bestuursleden. 

25. Taakomschrijving Persverantwoordelijke 

25.1. Is verantwoordelijk voor de persbelangstelling bij elk BeMSA project. 

25.2. Is verantwoordelijk voor de opvolging van de perscontacten via de kanalen van de 
UZ Gent persverantwoordelijke, de UGent persverantwoordelijke en andere. 
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25.3. Is verantwoordelijk voor het updaten van de persmap. 
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