
 

 

  

 

 

Onze algemene vergadering komt naderbij ! 

 
Onze jaarlijkse algemene vergadering gaat door op zaterdag 24 september. We 
komen samen in de jeugdherberg Jacques Brel, Zavelput 30, 1000 Brussel (op 15 
min wandelen van Brussel Centraal of Brussel Noord).  
 
De vergadering wordt voorafgegaan door een vormingsmoment in de voormiddag 
(10-12.30u) waar ook niet-leden welkom zijn. Graag inschrijving vooraf, op 
info@uppsy-bupsy.be. 
 
Na de verwelkoming door onze co-voorzitters Stef Joos en Martine Vermeylen, 
verwelkomen we de volgende sprekers :  
 
Geneviève Monnoye zal ons inleiden in de drie niveaus van het beroepsgeheim, en 
het verband met onze deontologische code.  
 
Loes Salomez (juriste bij de Psychologencommissie) zal ons duiding geven over de 
kwaliteitswet en de evolutie in de wetgeving waar ook psychologen mee te maken 
krijgen. Ze zal kort ingaan op aandachtspunten in de begeleiding van minderjarigen, 
waar onlangs een kennisclip over werd gepubliceerd.  
 
Paul Kestemont zal ons spreken over de werkgroep van de Federale Raad voor de 
Geestelijke Gezondheidszorgberoepen, die door minister Vandenbroucke gevraagd 
werd om advies te geven over het EPD voor de klinisch psychologen en 
orthopedagogen.  
 
Daarna volgt tijd voor vragen en debat. Dit zal worden ingeleid door Philippe Kinoo, 
psychiater, die inbreng kan geven vanuit de ervaringen met de kwaliteitswet en het 
EPD, in zijn beroepsgroep.  
 
 

https://www.compsy.be/nl/kennisclip-begeleiding-minderjarige-pati%C3%ABnten


Om 12.30 u kunnen de leden samen met het bestuur lunchen in de jeugdherberg. Let 
wel: hiervoor moet ingeschreven worden TEN LAATSTE VANDAAG, op 9 
SEPTEMBER .Niet langer uitstellen dus !  Inschrijven voor de maaltijd kan door 
17 euro over te schrijven op onze rekening BE05 5230 8048 0975 met 
vermelding "AV 2022", gevolgd door uw naam.  
 
In de namiddag volgt het officiële gedeelte, met bespreking van het verslag van de 
Algemene Vergadering 2021, het financieel verslag en de begroting van 2022, en de 
nieuwe statuten. 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.  Tenslotte volgt de kwijting van de bestuurders en het ontslag 
en de benoeming van de bestuurders.  We sluiten af met een overzicht van 2022 en 
de krijtlijnen voor 2023.  
 
Wij hopen onze leden in groten getale te kunnen ontmoeten, zodat we er een 
boeiende dag van kunnen maken.  
 

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

 

 

 

https://mcusercontent.com/9298f14db2d3d2f64a68d0692/files/a7a0ebf3-23c7-9f3d-e286-ddcb38e47234/statuten_NL_versie_130822.pdf?fbclid=IwAR3ImhQk4MrvGIMTN8cquy9Clep1s_oC1Db5VuRTfIdVT0X_8sJg2hTZ_Yg
https://mcusercontent.com/9298f14db2d3d2f64a68d0692/files/6f153dbd-f828-85b4-b00f-3c51eae2b4a6/blanco_volmachtformulier.docx
http://www.uppsy-bupsy.be/Lid-worden-van-UPPsy-BUPsy.html
http://www.uppsy-bupsy.be/Lid-worden-van-UPPsy-BUPsy.html
http://www.uppsy-bupsy.be/Lid-worden-van-UPPsy-BUPsy.html

