
 

 

  

 

 

Algemene vergadering 24 september 2022 

  
Wij nodigen onze leden graag uit op onze algemene vergadering, die zal doorgaan 
op 24 september 2022. Voorwaarde is dat de aanwezige leden in orde zijn met het 
betalen van hun lidgeld voor 2022. 
 
De statutenwijziging (opgelegd door de nieuwe wet op de VZW's) vraagt 
goedkeuring door twee derden van onze leden. Daarom roepen wij onze leden 
op om zoveel mogelijk hun stem te laten horen,  door zelf aanwezig te zijn of 
door een volmacht te geven. Hierbij een link naar een volmachtenformulier.  
 
Inschrijven voor de maaltijd kan tot 9 september, door vooraf 17 euro over te 
schrijven op onze rekening BE05 5230 8048 0975 met vermelding "AV 2022", 
gevolgd door uw naam.  
  
Ochtendprogramma (10.00 - 12.30 u) 
 
Onze co-voorzitters, Stef Joos en Martine Vermeylen, verwelkomen onze leden.  
 
Wij krijgen heel veel vragen van onze leden over de kwaliteitswet en de verplichting 
tot een elektronisch patiëntendossier. Daarom gaan we in de voormiddag dieper in 
op deze materie, waar de volgende sprekers toelichting over zullen geven.  
 
Loes Salomez zal, vanuit haar functie als juriste bij de psychologencommissie, 
duiding geven over de kwaliteitswet en hoe een concrete toepassing ervan voor de 
psychologen vorm kan krijgen.  
 
Paul Kestemont zal het hebben over de besprekingen binnen de werkgroep van de 
Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen, die door minister 
Vandenbroucke werd gevraagd om een advies te geven over het EPD voor de 
klinisch psychologen en orthopedagogen. 

https://mcusercontent.com/9298f14db2d3d2f64a68d0692/files/6f153dbd-f828-85b4-b00f-3c51eae2b4a6/blanco_volmachtformulier.docx


 
Het bestuur vond het een meerwaarde om een perspectief te krijgen vanuit andere 
beroepen die al ervaring hebben met die verplichting van een dossier. Daarom 
hebben wij Philippe Kinoo, psychiater, uitgenodigd om te spreken over hoe 
psychiaters met deze verplichting omgaan.  
 
Daarna is er tijd voor vragen en discussie, over deze onderwerpen maar ook over 
andere vragen die tijdens het afgelopen jaar zijn gebleken.  
 
Leden die op de algemene vergadering een eigen topic naar voor wensen te 
brengen, kunnen contact opnemen met het bestuur.  
 
Lunch (12.30 u - 13.30 u) 
 
De lunch wordt verzorgd door de jeugdherberg Jacques Brel. Wij hopen dat het een 
gezellige bijeenkomst kan worden, waar onze leden met elkaar kunnen kennis 
maken.  
 
Middagprogramma 
 
Vervolgens gaat het officiële deel van de algemene vergadering van start.  
 
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2021, goedkeuring Financieel 
Verslag 2021 en begroting 2022. 
2. Nieuwe statuten : overlopen van de wijzigingen zoals opgelegd door de wijziging in 
de wetgeving voor VZW's, goedkeuring van de wijzigingen.  
3. Kwijting van de bestuurders 
4. Ontslag en benoeming van de bestuurders 
5. Overzicht 2022, krijtlijnen 2023 
6. Afsluiting  
 
Plaats 
 
Zavelput 30, 1000 Brussel (Brussel-Noord en Brussel-Centraal op 15 min te voet 
bereikbaar) 
 
Praktisch 
 
Om praktische redenen vragen wij om vooraf in te schrijven via info@uppsy-
bupsy.be.  
 
Wij hopen onze leden in groten getale te kunnen ontmoeten, zodat we er een 
boeiende dag van kunnen maken.  

 

https://mcusercontent.com/9298f14db2d3d2f64a68d0692/files/1e73d313-e979-04ec-f157-686f3b569b9d/verslag_AV_18_septemer.pdf?fbclid=IwAR1LW6lhIN7vPl8W8kxLwUT8wcZ9SHwtBft4JHcAmbQ472tOCOTrTKGYhnI
https://mcusercontent.com/9298f14db2d3d2f64a68d0692/files/a7a0ebf3-23c7-9f3d-e286-ddcb38e47234/statuten_NL_versie_130822.pdf?fbclid=IwAR3ImhQk4MrvGIMTN8cquy9Clep1s_oC1Db5VuRTfIdVT0X_8sJg2hTZ_Yg


De hernieuwing van de lidmaatschapsbijdrage 2022 is lopende. De 
bijdrage van 30 euro kan gestort worden op rekeningnr. BE05 5230 
8048 0975 
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