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Statuten Ieperse Dierenartsenkring 

 
 
 
I. Algemene bepalingen 
 
 
Art 1. Naam van de vereniging: IEPERSE  DIERENARTSENKRING (IDK).  
 
Art 2. IDK is een feitelijke vereniging met zetel gevestigd ter adres van het secretariaat 

waarnaar alle correspondentie geldig wordt gericht. 
IDK is niet verbonden met een overkoepelende nationale of regionale organisatie.  
IDK werd opgericht voor onbepaalde duur. 

 
Art 3. Het doel van de vereniging is om alle dierenartsen uit de regio, werkzaam in 

diverse geledingen van het beroep zoals practici grote en kleine huisdieren, 
dierenartsen werkzaam in overheids-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 
farmaceutische en veevoederbedrijven, integraties, slachthuizen en verwerkende 
industrie, leger, enz. in een positieve sfeer samen te brengen, om op die manier de 
collegialiteit en de sociale contacten tussen de leden te bevorderen. 

 
Art 4. Middelen om deze doelstellingen te bereiken zijn het houden van vergaderingen 

en besprekingen, het inrichten van infoavonden, bijscholingen en socio-culturele 
activiteiten. 

 
 
 
 
 
II. Lidmaatschap 
 
 
Art 5. IDK heeft “gewone leden” en “ereleden”. Om lid te kunnen zijn, moet men 

dierenarts, doctor in de diergeneeskunde of veeartsenijkunde zijn. 
 
Art 6. Men kan “gewoon lid” worden door het lidgeld te betalen. 
 
Art 7. Op voorstel van het bestuur kan iemand die zich, binnen de doelstellingen van IDK, 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, door de ledenvergadering worden 
benoemd tot erelid. Ereleden zijn geen lidgeld verschuldigd. 

 
Art 8. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a) overlijden 
 b) schrapping 
 c) niet betalen van lidgeld binnen de gestelde termijn 
 d) ontslag 
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III. Bestuur 
 
 
 
Art 9. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 

evenals minstens 3 bestuursleden. Zij worden uit en door de leden gekozen. De 
voorzitter, secretaris en penningmeester treden volgens rooster om de vier jaar af 
en zijn eenmaal terstond herkiesbaar. Deze functies kunnen later opnieuw bekleed 
worden op voorwaarde dat men voor een periode van minstens 4 jaar deze niet 
heeft opgenomen. 

 
Art 10. Binnen het bestuur dienen bij voorkeur de verscheidene werkterreinen 

vertegenwoordigd te zijn.  
 
Art 11. De bestuursleden worden door de leden gekozen. De functies binnen het bestuur 

worden door het bestuur zelf onderling verdeeld. 
 
Art 12. Elk lid van de vereniging komt in aanmerking om als bestuurslid verkozen te 

worden. Stemming gebeurt schriftelijk onder gesloten omslag. Elk lid kan evenveel 
stemmen uitbrengen als er te verkiezen bestuursplaatsen zijn. Een stem is ongeldig 
indien er meer personen dan het aantal te verkiezen bestuursplaatsen aangeduid 
staan. 

 
Art 13. Het bestuur kan, wanneer zij het nodig acht, tussentijds personen coöpteren om 

tot het bestuur toe te treden. 
 
Art 14. Het bestuur stelt een reglement van Inwendige Orde op. Het bestuur kan alleen 

besluiten nemen, wanneer tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is. 
Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der 
stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

 
Art 15. De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden. Hij roept het bestuur bijeen, 

wanneer hij dit nodig acht, of op verzoek van tenminste twee andere 
bestuursleden. De voorzitter wordt bij ontstentenis vervangen door een der 
andere bestuursleden. 

 
Art 16. De secretaris zorgt voor het uitnodigen van de leden, hij verzorgt de notulen, de 

correspondentie en het archief. 
 
Art 17. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en de inning van de 

lidgelden. Hij maakt een begroting op voor het komende werkjaar en legt 
verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen jaar. 

 
Art 18. Het nieuwe verkozen bestuur treedt aan vanaf 1 januari van het jaar volgend op de 

verkiezingen.  
 
 



Statuten Ieperse Dierenartsenkring 

3 
 

 
IV. Ledenvergaderingen 
 
 
Art 19. Er wordt minstens 1 maal per jaar een ledenvergadering gehouden. In de 

ledenvergadering wordt een overzicht gegeven van de activiteiten. 
 
Art 20. De secretaris stelt minstens 10 dagen tevoren schriftelijk of via electronische weg 

de leden in kennis van de door het bestuur vastgestelde datum, tijd en plaats van 
de ledenvergadering. 

 
Art 21. Stemgerechtigd zijn de gewone leden. Er kan niet gestemd worden bij volmacht. 
 
 
 
 
 
V. Geldmiddelen 
 
 
Art 22. Het verenigingsjaar verloopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Art 23. Het lidgeld voor de leden wordt voor ieder volgend jaar vastgesteld op de laatste 

vergadering van het lopend jaar. De vereniging kan ook giften en schenkingen 
aanvaarden. 

 
Art 24. Het bestuur bepaalt de modaliteiten van de betaling van het lidgeld. 
 
Art 25. Het financieel beleid van de penningmeester wordt jaarlijks gecontroleerd door 

het bestuur. 
 
 
 
 
 
VI. Ontbinding van de vereniging 
 
 
Art 26. Ontbinding van de vereniging gebeurt ingevolge een voorstel van het bestuur of 

een voorstel dat tenminste één maand voor de ledenvergadering door minstens 
twee-derde van de gewone leden daartoe bij het bestuur is ingediend. Het 
ontbindingsvoorstel moet op de agenda worden vermeld. Tot ontbinding kan pas 
worden besloten wanneer 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig zijn en 
wanneer een 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen voor “ontbinding” is. Bij 
een onvoldoende kworum, belegt het bestuur binnen één maand een nieuwe 
vergadering, waarbij een 2/3 meerderheid van de aanwezigen voor “ontbinding” 
geldig kunnen stemmen (=geen kworum vereist in de 2de vergadering). Het dan 
zitting hebbende bestuur is met de liquidatie belast. 
Na het aanzuiveren van de passiva worden de activa overgedragen aan 
“dierenartsen zonder grenzen” vzw. 
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VII. Verandering van het statuut 
 
 
Art 27. Wijzigingen van dit statuut gebeurt wanneer 2/3 van het aantal geldige stemmen 

voor deze wijziging is uitgebracht en het voorstel daartoe op de agenda van de 
ledenvergadering was vermeld. De wijziging treedt direct in werking tenzij in het 
wijzigingsbesluit anders wordt bepaald. 

 
 
 
 
VIII. Slotbepalingen 
 
 
Art 28. In de zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de 

vereniging. In de eerstvolgende ledenvergadering geeft het bestuur dan 
rekenschap van zijn handelen. Handelingen of besluiten van het bestuur mogen 
niet in strijd zijn met statuten. 

 
Art 29. Dit statuut en eventuele wijzigingen treden in werking direct na goedkeuring door 

de eerste ledenvergadering. 
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Voor de periode 1 jan. 2007- 31 dec. 2010 bestaat het bestuur uit de volgende 9 leden: 
 
 
Joël Busschaert (secretaris) 
Bellestraat 13B 8954 Westouter 
E-mail: joel.busschaert@pandora.be 
 
 
 
 

Dominiek Maes (voorzitter) 
Hoge Ziekenweg 1 8900 Ieper 
E-mail: Dominiek.Maes@ugent.be 
 

Joost Coghe 
Nonnenbossen-Zuid 37 8980 Zonnebeke 
E-mail: joost.coghe@skynet.be 
 
 
 
 

Jef Nuytten 
Roeselaarsestraat 83 8890 Moorslede 
E-mail: jef.nuytten@busmail.net 
 

Stefaan De Roo (schatbewaarder) 
Dikkebusseweg 512 8900 Ieper-Dikkebus 
E-mail: Stefaan.De.Roo@pandora.be 
 
 
 
 

Geert Vandeputte 
Sint-Jansstraat 1 8650 Merkem-Houthulst 
E-mail: geertvandeputte@hotmail.com 
 

Berna Hindrikx 
Hogenakkerstraat 7 8956 Kemmel-
Heuvelland 
E-mail: berna.hindrikx@skynet.be 
 
 
 
 

Bert Vangheluwe 
Ieperstraat 120 C 8940 Geluwe 
E-mail: bert.vangheluwe@skynet.be 
 

Patrick Langbeen 
Poperingestraat 55a 8640 Woesten 
E-mail: patricklangbeen@skynet.be 
 
 
 
 

 

 
 
Opgemaakt te Ieper, 14 mei 2007. 
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