Veterinaire Cel Ontwikkelingssamenwerking (VCO)
Statuten

Artikel 1.
De werkgroep draagt de naam Veterinaire Cel Ontwikkelingssamenwerking, afgekort VCO,
en werd opgericht op 5/5/2018. De werkgroep resorteert onder de Faculteit Diergeneeskunde,
Universiteit Gent, en wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2.
De naam, voornaam en vakgroep van iedere stichter wordt hieronder weergegeven:
Luc Duchateau, DI07
Sarah Gabriël, DI06
Geert Janssens, DI07
Bruno Leveck, DI04
Artikel 3.
De werkgroep stelt zich tot doel om ontwikkelingssamenwerking aan de Faculteit
Diergeneeskunde meer bekendheid te geven, zowel bij personeel als bij studenten en zich in te
spannen om ontwikkelingssamenwerking aan de Faculteit Diergeneeskunde in de
schijnwerpers te zetten.
Concreet kan dit de volgende activiteiten omvatten (niet exhaustief):


het houden van infomomenten over relevante project calls;



advies aan de faculteitsraad en de FCI omtrent
ontwikkelingssamenwerkingsgerelateerde onderwerpen;



het organiseren van seminaries over ontwikkelingssamenwerking om onderzoek
omtrent ontwikkelingssamenwerking aan de faculteit grotere bekendheid te geven;



de belangen van de veterinaire ontwikkelingssamenwerking verdedigen binnen de
hogere bestuursorganen zoals de Commissie OntwikkelingsSamenwerking (COS);



sensibiliserende activiteiten omtrent ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 4.
De werkgroep wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB). De RvB bestaat minimum uit
4 leden, die personeelslid zijn van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent. De leden van de
RvB worden verkozen door de Algemene Vergadering (AV) bij gewone meerderheid en
kunnen ten allen tijde afgezet worden door de AV. Hun benoeming is voor een periode van
drie jaar. De RvB kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester
en een secretaris bij gewone meerderheid. De RvB bij de oprichting van de werkgroep bestaat
uit de volgende leden: Luc Duchateau (Voorzitter), Sarah Gabriël (xxx), Geert Janssens (xxx)
en Bruno Leveck (xxx).
Artikel 5.
Ieder persoon kan toetreden als lid van de werkgroep. Verzoek tot toetreding als lid wordt
gericht aan de RvB. Ten laatste drie maanden na de aanvraag beslist de RvB omtrent de
toetreding van de aanvrager. Alle leden zijn verplicht de belangen van de VCO niet te
schaden. Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen mits een schrijven naar de RvB. De AV kan
slechts met een tweederde meerderheid en met minimum de helft van de leden aanwezig, elk
lid uitsluiten van de werkgroep.
Artikel 6.
De AV is samengesteld uit alle leden. De AV wordt voorgezeten door iemand van de RvB.
Elk lid beschikt over één stem en kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid.
Beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus en indien dit niet mogelijk blijkt bij
tweederde meerderheid.
De AV is bevoegd voor


Het wijzigen van statuten



Het benoemen en afzetten van de bestuurders



Het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen



Het vrijwillig ontbinden van de werkgroep



Het uitsluiten van een lid



Alle gevallen waarin onderhavige statuten dit vereisen



Nieuwe gevallen die door de RvB worden vastgelegd

De AV wordt door de RvB bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
werkgroep dit vereist en dit minstens één maal per jaar of als minstens één vijfde van de leden
erom vraagt. Alle leden worden door de RvB uitgenodigd op de AV en dit minstens 10 dagen
op voorhand. De uitnodiging bevat de agendapunten, het tijdstip en de plaats van de AV. Elk
lid kan op de AV bijkomende agendapunten aanbrengen. Van elke AV wordt een verslag
gemaakt dat naar elk lid van de werkgroep wordt gestuurd.

