HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR LEDEN
1. Inleiding
De statuten van de vereniging zonder winstoormerk ‘Vlaams Instituut voor de Zee
vzw’ (VLIZ vzw), Engelse benaming ‘Flanders Marine Institute vzw’ werden
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad (B.S.) van 1 juli 1999 en in de
opeenvolgende statutenwijzigingen (bijlagen B.S. 01 juni 2000 en B.S. 28 december
2005).
Het huishoudelijk reglement (HR) wordt opgesteld door de raad van bestuur en
omschrijft de voorwaarden en formaliteiten van het lidmaatschap van leden,
rekening houdend met de statuten.
De raad van bestuur is gemachtigd om het HR goed te keuren en te wijzigen met
gewone meerderheid van stemmen.
De statuten en het huishoudelijk reglement moeten door alle leden – zowel
effectieve als niet-effectieve (sympathiserende toegetreden) leden – nageleefd
worden. De personeelsleden van het VLIZ zijn gehouden de bepalingen in het HR te
volgen, die op hen van toepassing zijn.

2. Leden
Het VLIZ telt effectieve (stemgerechtigde) en toegetreden (niet-stemgerechtigde of
sympathiserende) leden. In de statuten wordt met ‘lid’ en ‘leden’, met inbegrip van
het stemrecht op de algemene vergadering, de effectieve leden bedoeld (Art. 5
stat.).

2.1.

Effectieve leden

2.1.1. Procedures voor lidmaatschap
Art. 1.

De effectieve leden zijn de stichtende leden en de later toetredende
effectieve leden

Art. 2.

Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar moet tenminste drie
bedragen (Art.5 stat.). Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen
effectief lid worden (Art.6 stat.).
Conform Art. 10 van de wet van 27 juni 1921 op de vzw’s wordt de
lijst van de effectieve leden jaarlijks neergelegd ter griffie van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Op de ledenlijst worden naam,

voornaam, adres, en nationaliteit van elk lid vermeld. Elke persoon kan
kosteloos inzage nemen.
Art. 3.

Nieuwe effectieve leden worden voorgesteld aan de algemene
vergadering en dit op voorstel van de raad van bestuur. De algemene
vergadering beslist bij meerderheid van stemmen over de aanvraag.
(Art.6 stat.).
Beleidsmatig worden geen toetredende effectieve leden aanvaard,
behalve natuurlijke of rechtspersonen die essentieel worden geacht om
de doelstellingen van het VLIZ te realiseren.

Art. 4.

Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk
worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.
Natuurlijke personen voegen hun curriculum vitae bij; rechtspersonen
een omstandige omschrijving van de doelstellingen en activiteiten van
de rechtspersoonlijkheid en het curriculum vitae van hun
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

2.1.2. Rechten en plichten
Art. 5.

De effectieve leden verbinden er zich toe actief mee te werken aan de
doelstellingen van het VLIZ, zoals omschreven in Art. 3 van de
statuten. Zij dragen de verantwoordelijkheid om het beleid van de vzw
te bepalen.

Art. 6.

De effectieve leden hebben aanwezigheids-, spreek- en stemrecht op
de algemene vergadering (Art. 5 stat.) en worden geacht op de
algemene vergaderingen aanwezig te zijn.

Art. 7.

De effectieve leden genieten dezelfde praktische voordelen als de
toegetreden leden zoals omschreven in Art. 16, en 20 tot en met 22
onder § 2.2 van het HR.
Natuurlijke leden worden gelijkgesteld met toegetreden individuele
leden, rechtspersonen met toegetreden institutionele leden.

Art. 8.

Krachtens Art. 8 van de VLIZ statuten bedraagt de maximum jaarlijkse
ledenbijdrage € 100.
Beleidsmatig zijn de effectieve leden niet verplicht de jaarlijkse
bijdrage te betalen.

Art. 9.

De effectieve leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vereniging.

Art. 10.

Ontslag en uitsluiting van de effectieve leden geschieden onder de
voorwaarden vastgesteld bij artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 op
de vzw’s (Art. 9 stat.). Namelijk bij: (1) vrijwillig ontslag (2) uitsluiting

uitgesproken door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid
van stemmen.
Art. 11.

2.2.

De uittredende effectieve leden, de van rechtswege vervallen of
uitgesloten effectieve leden, evenals hun opvolgers of andere
rechthebbenden, kunnen geen enkel recht laten gelden op het
maatschappelijk bezit (Art. 10 stat.).

Toegetreden (sympathiserende) leden

2.2.1. Procedures voor lidmaatschap
Art. 12.

Belangstellenden die de doelstellingen van het VLIZ onderschrijven en
van bepaalde voordelen wensen te genieten, kunnen toegetreden
(sympathiserend lid) worden.
O Natuurlijke personen sluiten aan als sympathiserend individueel lid
of partnerlid (i.e. de partner van een sympathiserend individueel lid).
O Universiteitsstudenten (eerste en tweede cyclus) kunnen aansluiten
als sympathiserend student lid.
O Rechtspersonen (bv. instellingen, overheden, vzw’s, bedrijven, etc.)
of een groep van personen (bv. onderzoeksgroepen, entiteiten binnen
de administraties en overheden, feitelijke verenigingen, etc.) sluiten
aan als sympathiserend institutioneel lid en duiden hun
vertegenwoordiger aan. Alleen deze vertegenwoordiger geniet ook de
voordelen van het toegetreden individueel lid zoals omschreven in Art.
16, en 20 tot en met 25 van het HR, partim Leden, Toegetreden
(sympathiserende) leden. Andere personen behorend tot de groep zijn
niet automatisch lid, maar kunnen ten individuele titel als
sympathiserend lid aansluiten.

Art. 13.

Kandidaat sympathiserende leden richten hun aanvraag tot
lidmaatschap aan de directeur van het VLIZ. Natuurlijke personen
voegen een kort curriculum vitae bij, rechtspersonen of groepen een
korte omschrijving van de doelstellingen en activiteiten van de groep,
en een kort curriculum vitae van hun vertegenwoordiger. Het formulier
‘Aanvraag tot sympathiserend lidmaatschap van het VLIZ’ is
verkrijgbaar bij het VLIZ secretariaat en is ook beschikbaar op de VLIZ
website http://www.vliz.be/nl/lidmaatschap.

Art. 14.

De directeur beslist over de aanvraag tot lidmaatschap eventueel in
overleg met het dagelijks bestuur.

2.2.2. Rechten en plichten

Art. 15.

De sympathiserende toegetreden leden moeten de statuten en het HR
van het VLIZ naleven.

Art. 16.

Institutionele leden mogen hun vertegenwoordiger afvaardigen om de
algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

Art. 17.

De leden van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de
wetenschappelijke commissie, alsook de personeelsleden van het VLIZ
worden automatisch sympathiserend individueel lid. Zij zijn niet
verplicht lidgeld te betalen tijdens de duur van hun mandaat.

Art. 18.

Sympathiserende individuele leden betalen een jaarlijks lidgeld van 30
EUR, partnerleden 10 EUR, sympathiserende student leden 10 EUR,
institutionele leden 100 EUR. Als bewijs ontvangen zij een lidkaart. Bij
wanbetaling wordt het lidmaatschap ingetrokken.
Sympathiserende leden die het VLIZ wensen te ondersteunen zijn vrij
een hogere bijdrage te betalen, zonder verplichting tot tegenprestatie
vanwege het VLIZ.

Art. 19.

Sympathiserende toegetreden leden die ontslag nemen of uitgesloten
worden, kunnen geen terugbetaling vorderen van de gestorte
betalingen. Bovendien hebben zij geen aanspraak op het bezit van de
vzw.

Art. 20.

Alle sympathiserende leden worden op de hoogte gehouden van de
activiteiten van het VLIZ. Zij ontvangen het jaarboek, publicaties (De
Grote Rede, Zeekrant, VLIZINE, VLIZ Library Acquisitions, VLIZ Special
Publications – gratis op aanvraag -), elektronische berichten,
aankondigingen etc. en mogen bijdragen voor opname en verspreiding
indienen.

Art. 21.

De leden kunnen overdrukken of digitale versies van hun publicaties
naar het VLIZ sturen voor opname in de bibliotheek en het Open
Marien Archief (OMA) dat vrije online toegang geeft tot alle
gepubliceerde onderzoeksresultaten van Vlaamse/Belgische mariene
wetenschappers. OMA wordt ook 'geoogst' door Google Scholar en
Avano wat de visibiliteit van hun onderzoek ten goede komt. De
artikels die de leden doorsturen worden eveneens opgenomen in de
IMIS databank (http://www.vliz.be/vmdcdata/Imis2/index.php). IMIS
bevat geactualiseerde data voor iedereen die snel informatie wenst
omtrent, o.a. onderzoekers, literatuur, projecten. Deze databank wordt
dagelijks geüpdatet en is een door leden en niet-leden gegeerd
zoekinstrument.

Art. 22.

Sympathiserende individuele en student leden kunnen een prioritaire
behandeling en prijsvermindering genieten op sommige diensten en
producten die het VLIZ aanbiedt (studiedagen, symposia, gebruik van

bepaalde faciliteiten van het Marien Datacentrum, mediatheekdiensten,
publicaties, cd-roms etc.).
Art 23.

Het partnerlid geniet dezelfde voordelen als het sympathiserend
individueel lid, behalve het ontvangen van publicaties op naam. Gezien
het individueel lid en zijn/haar partnerlid verondersteld worden op
hetzelfde postadres te wonen, worden publicaties in enkelvoud
opgestuurd en geadresseerd aan het individueel lid.

