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VLAAMSE VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN 1 

GYNAECOLOGIE 2 

 3 

 4 

STATUTEN 5 
 6 
De vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht, waarvan de statuten als volgt worden 7 
vastgelegd: 8 
 9 
Art.1 - Benaming 10 
De vereniging werd opgericht onder de benaming: "Vereniging van Nederlandstalige 11 
Gynaecologen van België” en later op de statutaire vergadering van 17 maart 1984 werd de naam 12 
aangepast tot  “Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie", afgekort “VVOG”.  13 
 14 
Art.2 - Zetel 15 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, 16 
Azalealaan 10, bus 3, gelegen in het Vlaamse Gewest. De zetel kan door het Bestuursorgaan 17 
worden verplaatst naar iedere andere plaats binnen het Vlaams Gewest of naar het Brussels 18 
Hoofdstedelijk Gewest (voor zover die verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet 19 
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten).  20 
 21 
Art.3 – Doel en voorwerp 22 
De VVOG stelt zich tot doel: 23 
 24 

• Het wetenschappelijk karakter en de kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep te verhogen 25 

• Het verdedigen van de beroepsbelangen  26 

• Het sociale karakter, de contacten tussen de leden te bevorderen 27 

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt en die 28 
de VZW tot voorwerp heeft, behoren onder meer: 29 
 30 

• kwaliteitsvolle perinatale zorg 31 

• preventie en behandeling van gynaecologische, senologische en reproductieve 32 
aandoeningen 33 

• samenwerking met andere nationale en internationale instellingen die gelijkaardige 34 
doelstellingen nastreven, expertise ter beschikking stellen aan de overheid en de industrie, 35 
in het kader van gynaecologische, senologische, reproductieve en perinatale aandoeningen. 36 

Voornoemde opsomming van activiteiten is niet exhaustief. De VZW kan alle handelingen 37 
verrichten en activiteiten ontplooien die met hoger vermelde niet-winstgevende doelstelling in 38 
verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en die rechtstreeks of 39 
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan. Zo ondermeer, kan de VZW 40 
samenwerken met, leningen toestaan aan, deelnemen in het kapitaal van, of op gelijk welke wijze, 41 
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere rechtspersonen, verenigingen en 42 
vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht. Tevens 43 
kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 44 
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verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstelling, met inbegrip van bijkomstige 45 
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en 46 
waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking 47 
van de niet-winstgevende doelstellingen. 48 
 49 
De belanghebbenden van de VVOG zijn haar leden, de patiënten, patiëntenverenigingen, 50 
overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, ministeriële commissies, andere binnen- en 51 
buitenlandse verenigingen, verzekeringsinstellingen, medische industrie, andere specialismen, 52 
huisartsen, andere zorgverstrekkers en de media.  53 
 54 
De voertaal zal de Nederlandse taal zijn. 55 
 56 
 Art.4 - Duur 57 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 58 
 59 
Art.5 - Leden 60 
Het aantal leden is onbeperkt.  61 
 62 
Er zijn 2 groepen leden: effectieve en niet-effectieve leden. 63 
De effectieve leden, met stemrecht op de Algemene Vergadering en bij verkiezingen, zijn de 64 
erkende leden en aspirant leden. 65 
De niet-effectieve leden, zonder stemrecht op de Algemene Vergadering en bij verkiezingen, zijn 66 
de ereleden, buitengewone leden en senior leden. 67 
 68 

• Erkend lid: erkende gynaecoloog werkzaam in België  69 
• Aspirant lid: assistent in opleiding gynaecologie-verloskunde verbonden aan een Vlaamse 70 

universitaire instelling die deze opleiding aanbiedt 71 
• Erelid: (niet-)gynaecoloog aanvaard door het Bestuursorgaan omwille van hun 72 

hoedanigheid, functie, verdiensten of bevoegdheid 73 
• Buitengewoon lid: erkende gynaecoloog werkzaam in het buitenland 74 
• Senior lid: gynaecoloog na het volledig beëindigen van de praktijk 75 

 76 
Het minimum aantal effectieve leden is twee. 77 
 78 
Art.6 - Lidmaatschap 79 
Elke gynaecoloog verloskundige die als dusdanig erkend is door de hiertoe bevoegde wettelijke 80 
instanties of de gynaecologen in opleiding, worden door het Bestuursorgaan uitgenodigd om een 81 
lidmaatschap binnen de vereniging op te nemen of te hernieuwen.  82 
Indien men niet werd uitgenodigd door het Bestuursorgaan, kan men een schriftelijke 83 
lidmaatschapsaanvraag indienen bij het Bestuursorgaan.  Het Bestuursorgaan zal beslissen over de 84 
aanvaarding van de kandidaat op zijn eerstvolgende vergadering en dit bij gewone meerderheid 85 
van de aanwezige bestuurders. Het Bestuursorgaan kan discretionair en zonder verdere motivatie 86 
beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid. 87 
 88 
Alle leden zijn lid na betaling van het lidgeld en hebben alle rechten en plichten die in het Wetboek 89 
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en deze statuten worden beschreven.  90 
 91 
De effectieve leden, zijnde de erkende leden en aspirant leden, hebben stemrecht op de Algemene 92 
Vergadering en bij de verkiezingen van bestuursleden. De niet-effectieve leden, zijnde de ereleden, 93 
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buitengewone leden en senior leden, hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en bij 94 
verkiezingen. 95 
De term lid zal in de statuten verwijzen naar effectieve leden, behalve indien anders vermeld. 96 
 97 
Art.7 - Lidmaatschapsbijdrage 98 
Alle leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden meegedeeld op de Algemene 99 
Vergadering. Voor elk lidmaatschap is een ander tarief jaarlijks lidgeld van toepassing. Het 100 
maximumbedrag bedraagt 1.500 euro. Deze bijdrage is opeisbaar na haar mededeling op de 101 
Algemene Vergadering.  102 
 103 
Art.8 – Ontslag  104 
Ieder lid kan zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken door een schrijven te richten aan de 105 
voorzitter van het Bestuursorgaan. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.  106 
Een ontslagnemend lid kan geen aanspraak meer maken op reeds gestorte bedragen.  107 
 108 
Elk lid dat gedurende twee jaar zijn lidgeld niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege ontslag 109 
te hebben genomen. Het lid kan vervolgens opnieuw lid worden, indien het lid aan de voorwaarden 110 
voldoet. 111 
 112 
Art. 9 - Uitsluiting 113 
De Algemene Vergadering kan beslissen tot uitsluiting van een lid dat handelt in strijd met de 114 
doelstellingen van de VZW, met een twee derden meerderheid van de aanwezige of 115 
vertegenwoordigde stemmen en mits twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 116 
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe 117 
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of 118 
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op 119 
de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 120 
twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller 121 
noch in noemer worden meegerekend. 122 
Het lid waarvan de uitsluiting van lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht te worden 123 
gehoord. Opgave van redenen is evenwel niet vereist. 124 
 125 
Art. 10 - Rechten 126 
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden op het vermogen van de vereniging en kan geen 127 
teruggave vorderen van gestorte bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties op grond van de 128 
enkele hoedanigheid van lid.  129 
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij 130 
beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz… 131 
 132 
Art.11 – Samenstelling van het Bestuursorgaan 133 
De vereniging wordt geleid door een Bestuursorgaan van vijftien bestuurders, dat via een 134 
verkiezing wordt samengesteld. Het aantal bestuurders is lager dan het aantal personen dat effectief 135 
lid is van de vereniging.    136 
 137 
Het Bestuursorgaan is samengesteld als volgt: 138 
 139 

• negen rechtstreeks verkozen bestuurders, minstens 2 universitaire en minstens 4 niet-140 
universitaire leden, op voorwaarde dat er zich voldoende (niet-)universitaire 141 
kandidaten aanbieden.  Universitair: voor het grootste deel van de activiteiten 142 
verbonden aan een universitair ziekenhuis. 143 
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• één bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse Werkgroep 144 
Algemene Gynaecologie (VWAG) 145 

• één bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse Werkgroep 146 
Reproductieve Geneeskunde (VWRG) 147 

• één bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse Werkgroep 148 
Verloskunde (VWV) 149 

• één bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse Werkgroep 150 
Oncologische Gynaecologie (VWOG) 151 

• één bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Vlaamse Werkgroep 152 
Beroepsbelangen (VWB) 153 

• één bestuurder benoemd op voordracht van de aspirant leden.  154 
 155 
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, voor een termijn van drie jaar. 156 
Bestuurders zijn tweemaal herbenoembaar. Na een periode van minimum 3 jaar buiten het 157 
Bestuursorgaan kan een bestuurder opnieuw voor 3 volledige perioden van 3 jaar benoemd 158 
worden.  159 
 160 
Indien het mandaat van een bestuurder vroegtijdig een einde neemt, wordt in diens vervanging 161 
voorzien in functie van de kiesresultaten. De nieuw benoemde bestuurder zal het mandaat van zijn 162 
voorganger beëindigen.  163 
Een bestuurslid dat vier opeenvolgende vergaderingen van het Bestuursorgaan niet bijwoont en 164 
die geen overmacht kan aantonen, wordt geacht ontslagnemend te zijn. 165 
 166 
Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, en een 167 
penningmeester, die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in het 168 
Intern Reglement. Opdat een bestuurder kan worden verkozen als voorzitter, dient hij reeds 169 
gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren bestuurder te zijn geweest. De voorzitter wordt 170 
vervangen door de vicevoorzitter telkens wanneer hij niet in staat is zijn functie te vervullen.  171 
 172 
Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden eveneens een voorzitter van de Commissie 173 
Wetenschappelijke Programmatie (KWP). Deze Commissie Wetenschappelijke Programmatie 174 
plant de wetenschappelijke programma’s van de vereniging en is samengesteld uit de leden van 175 
het Bestuursorgaan aangevuld door de universitaire diensthoofden van de Vlaamse universiteiten 176 
met een Medische Faculteit, die geen deel uitmaken van het Bestuursorgaan of hun 177 
vertegenwoordiger.   178 

De bestuurders kunnen te allen tijde worden afgezet door de Algemene Vergadering, wanneer ten 179 
minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze 180 
laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering 181 
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 182 
leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste worden 183 
gehouden. Een afzetting is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte 184 
stemmen heeft gekregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden 185 
meegerekend.  186 
Ieder lid kan zelf ook ontslag uit het Bestuursorgaan nemen bij wijze van schriftelijke 187 
kennisgeving aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht zijn opdracht 188 
verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 189 
 190 
De Algemene Vergadering kan slechts over een wijziging van de statuten beraadslagen indien de 191 
voorgestelde statutenwijziging in de oproepingsbrief is vermeld en indien minstens twee derden 192 
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van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, en minstens 193 
twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden het voorstel tot 194 
statutenwijziging aanvaarden 195 
 196 
Art.12 – Bevoegdheid, intern bestuur Bestuursorgaan 197 
Het Bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. 198 
Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 199 
verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens 200 
de wet de algemene vergadering bevoegd is.  201 
  202 
Hij is bovendien bevoegd alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet 203 
of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, en o.m. het sluiten van alle 204 
aankopen, verkopen en ruilingen van roerende en onroerende goederen; het onderschrijven van 205 
huur- en verhuurovereenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en 206 
arbitragebedingen; het aanvaarden of verwerpen van toelagen, schenkingen en legaten; het 207 
aanvaarden van een gift onder de levenden of bij testament; het beleggen van gelden, aangaan van 208 
leningen, verlenen van hypotheken met of zonder beding van dadelijke uitwinning en het verlenen 209 
van alle zakelijke waarborgen, voorts afstand doen van alle rechten en vorderingen, opheffingen 210 
en machtigingen tot doorhaling met of zonder kwitantie van alle inschrijvingen, overschrijvingen, 211 
beslag of verzet. 212 
 213 
Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere 214 
bestuurders of niet bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. Deze overdracht kan evenwel 215 
geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid 216 
van het Bestuursorgaan.  217 
 218 
Art.13 – Vertegenwoordiging Bestuursorgaan 219 
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. 220 
Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.  221 
 222 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, 223 
wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die 224 
gezamenlijk handelen.   Bestuurders die namens het Bestuursorgaan optreden moeten ten aanzien 225 
van derden geen blijk geven van enige volmacht. 226 

Het Bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden 227 
van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks 228 
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de 229 
perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden 230 
overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. 231 
 232 
Art.14 – Vergaderingen, beraadslaging en beslissing Bestuursorgaan 233 
Het Bestuursorgaan vergadert na bijeenroeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van 234 
de VZW het vereist, alsook binnen achtentwintig dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee 235 
bestuurders. De oproeping geschiedt per elektronische post, verstuurd minstens drie dagen voor 236 
de vergadering, en bevat de agenda. Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en 237 
beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen 238 
bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, met 239 
uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen. Deze tellen niet als 240 
negatieve stemmen. 241 
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De rechtstreeks verkozen bestuursleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door het geven van 242 
een volmacht aan een rechtstreeks verkozen bestuurslid. De verkozen bestuurders die afgevaardigd 243 
zijn door een werkgroep kunnen zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door een ander 244 
verkozen bestuurslid van hun werkgroep. De verkozen ASO-vertegenwoordiger kan zich laten 245 
vertegenwoordigen door de ASO met het tweede hoogste aantal voorkeurstemmen bij de 246 
verkiezingen. 247 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  248 
 249 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW 250 
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij eenparig 251 
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is 252 
onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.  253 
Het VVOG Bureau stelt notulen op die aan het Bestuursorgaan bezorgd worden na elke 254 
vergadering. Alle leden kunnen op schriftelijk verzoek afschriften en uittreksels bekomen van 255 
deze notulen. Voor derden geldt dit inzagerecht niet. 256 
 257 
Art. 15 - Tegenstrijdig belang 258 
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 259 
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het 260 
Bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het Bestuursorgaan een 261 
besluit neemt. 262 

De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich 263 
van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.  264 

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de 265 
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke 266 
verrichtingen. 267 
 268 
Art. 16 – Bekendmakingsvereisten 269 
De benoeming van de leden van het Bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de VZW 270 
te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het 271 
verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en van een uittreksel daarvan 272 
bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken 273 
moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder 274 
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun 275 
bevoegdheden. 276 
 277 
Art.17 - Dagelijks Bestuur 278 
Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft 279 
dat dagelijks bestuur kan door het Bestuursorgaan worden opgedragen aan een orgaan van 280 
dagelijks bestuur. Dit orgaan van dagelijks bestuur is samengesteld uit bestuurders zijnde de 281 
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en niet-bestuurders zonder stemrecht, zijnde 282 
het VVOG Bureau. Niet-bestuurders mogen steeds aanwezig zijn zonder stemrecht. 283 
 284 
De dagelijks bestuurders zijn bevoegd om gezamenlijk te handelen en dit zowel wat betreft het 285 
intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur. 286 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen, die niet verder reiken dan 287 
de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen, die 288 
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om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter de 289 
tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 290 

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het 291 
Bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de 292 
vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 25.000 293 
EUR te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan 294 
derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne 295 
aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang. 296 

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt 297 
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de 298 
Ondernemingsrechtbank, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch 299 
Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die 300 
de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk , dan 301 
wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.  302 
 303 
Art.18 - Algemene Vergadering 304 
De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden.  305 
 306 
Alle effectieve leden (aspirant leden en erkende leden) hebben gelijk stemrecht. Elk 307 
stemgerechtigd lid heeft één stem. 308 
 309 
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering 310 
uitgeoefend worden: 311 
- de statutenwijziging; 312 
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval 313 

een bezoldiging wordt toegekend; 314 
- de benoeming en de afzetting van in voorkomend geval de commissaris en de bepaling van 315 

zijn bezoldiging; 316 
- de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris, alsook, in 317 

voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de 318 
commissarissen; 319 

- de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 320 
- de ontbinding van de vereniging; 321 
- de uitsluiting van een lid; 322 
- de omzetting van de VZW,  in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 323 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 324 
- om ‘een inbreng om niet van een algemeenheid’ te doen of te aanvaarden; 325 
- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen 326 
 327 
Art.19 328 
De jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering zullen gehouden worden op een plaats 329 
die vermeld wordt in de uitnodiging. Ook een online Algemene Vergadering behoort tot de 330 
mogelijkheden. De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de 331 
Algemene Vergadering naar alle stemgerechtigde leden verstuurd per e-mail op het adres dat het 332 
stemgerechtigd lid daartoe laatst heeft opgegeven aan het VVOG Bureau. Ook de bestuurders en, 333 
in voorkomend geval de commissarissen, worden uitgenodigd. 334 
 335 
De Algemene Vergadering wordt door de voorzitter bijeengeroepen in de gevallen voorzien door 336 
de statuten of wanneer een vijfde van de stemgerechtigde leden zulks vraagt. 337 
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De oproepingen worden getekend namens het Bestuursorgaan en vermelden de agenda. Elk 338 
voorstel dat ten minste door één twintigste van de stemgerechtigde leden is aangebracht, komt op 339 
de agenda. 340 
 341 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of door 342 
zijn plaatsvervanger. 343 
 344 
Alle stemgerechtigde leden moeten tot de Algemene Vergadering worden opgeroepen ten minste 345 
vijftien dagen voor de datum van de vergadering. 346 
 347 
Art.20  348 
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van 349 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, met uitsluiting van de 350 
afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen, tenzij de wet of de statuten het anders 351 
bepalen. 352 

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.  353 
 354 
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden. Bij het nemen van 355 
beslissingen mag niet van de agenda afgeweken worden.  356 

De stemgerechtigde leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 357 
een ander stemgerechtigd lid. Elk stemgerechtigd lid kan maximum vijf schriftelijke volmachten 358 
dragen.  359 

Het VVOG Bureau stelt notulen op die aan het Bestuursorgaan bezorgd worden na elke 360 
vergadering. Alle leden kunnen op schriftelijk verzoek afschriften en uittreksels bekomen van deze 361 
notulen. Belanghebbende derden hebben inzagerecht in de notulen, op het zeteladres. 362 
 363 
Art.21 - Wijziging van de statuten / Intern Reglement 364 
De Algemene Vergadering kan slechts over een wijziging van de statuten beraadslagen indien de 365 
voorgestelde statutenwijziging in de oproepingsbrief is vermeld en indien minstens twee derden 366 
van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, en minstens 367 
twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden het voorstel tot 368 
statutenwijziging aanvaarden. 369 
 370 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig 371 
of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan 372 
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheid zoals hierboven 373 
uiteengezet, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Die 374 
tweede vergadering wordt tussen de 16de en 30ste dag na de eerste vergadering gehouden. 375 
 376 
Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel van de vereniging, kan zij slechts worden 377 
aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of 378 
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 379 
 380 
Het Intern Reglement wordt opgemaakt voor het Bestuursorgaan, voor de Werkgroepen en voor 381 
de Bijzondere Interesse Groepen. Diens wijzigingen worden besproken door het Bestuursorgaan. 382 
De laatste goedgekeurde versies bevinden zich op het zeteladres. 383 
 384 
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Tot heden werden 5 werkgroepen opgericht: 385 
• Vlaamse Werkgroep Algemene Gynaecologie, VWAG 386 
• Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie, VWOG 387 
• Vlaamse Werkgroep Reproductieve Geneeskunde, VWRG 388 
• Vlaamse Werkgroep Verloskunde, VWV 389 
• Vlaamse Werkgroep Beroepsbelangen, VWB 390 

 391 
Tot heden werden volgende BIG-s opgericht, die resideren onder een werkgroep: 392 

• Gynaecologische Endoscopie, BIGGE onder VWAG 393 
• Gynaecologische Infectiologie (inclusief HPV-pathologie en colposcopie), BIGGI onder 394 

VWAG  395 
• Pelviene oncologische gynaecologie, BIGPELV onder VWOG 396 
• Senologie, BIGSENO onder VWOG 397 
• Urogynaecologie, BIGURO onder VWAG 398 
• Pediatrische en adolescenten Gynaecologie, BIGPAG onder VWAG 399 
• Diensthoofden, BIGD onder VWB 400 
• Stagemeesters, BIGS onder VWB 401 
• Junior Gynaecologen, BIGJG onder VWB 402 

 403 
De VVAGO is de Vlaamse Vereniging van Assistenten in de Gynaecologie en Obstetrie,  404 
voorgezeten door de ASO-vertegenwoordiger in het Bestuurorgaan 405 
 406 
Art.22 - Rekeningen, begrotingen 407 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.  408 
 409 
Bij het einde van elk boekjaar en uiterlijk binnen zes maanden na de afsluitingsdatum worden de 410 
jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komende boekjaar opgemaakt.  411 
Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene 412 
Vergadering. 413 
 414 
De jaarrekeningen en begrotingen liggen, samen met de bewijskrachtige stukken, ter inzage van 415 
de stemgerechtigde leden. 416 
 417 
Art.23 - Ontbinding, vereffening 418 
De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over de vrijwillige ontbinding 419 
van de vereniging wanneer minstens twee derden van haar stemgerechtigde leden aanwezig of 420 
vertegenwoordigd zijn. Ingeval dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dan wordt tussen de 421 
16de en 30ste dag na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, die geldig kan 422 
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 423 
leden. 424 
De beslissing tot ontbinding vereist in ieder geval een meerderheid van vier vijfden van de 425 
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 426 
 427 
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering twee 428 
vereffenaars, waarvan zij de opdracht zal omschrijven. 429 
 430 
Elke beslissing betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en 431 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het 432 
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netto-actief wordt binnen een maand na de dagtekening ervan neergelegd op de griffie van de 433 
Ondernemingsrechtbank. 434 
 435 
Na aanzuivering van het passief en na terugkeer der giften, legaten aan de schenkers of hun 436 
rechthebbenden (voor zover deze terugkeer in de schenkingsakte of in het testament werd 437 
bedongen, en voor zover de vordering ervan gedaan werd binnen het jaar van de publicatie van 438 
ontbinding) beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het batig saldo aan een 439 
vereniging met een gelijkaardig doel. 440 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 441 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het 442 
actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 443 
overeenkomstig de WVV-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent. 444 
 445 
Art.23 - Diverse bepalingen 446 
Voor al wat niet voorzien is in de statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het nieuwe 447 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 448 


