Bestuursverkiezing VASO 2020-2021

VASO, de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, vertegenwoordigt de Vlaamse artsspecialisten in opleiding (ASO) op nationaal en Vlaams niveau. Daarnaast is de VASO een klankbord
waar ASO’s hun ervaringen bij elkaar kunnen aftoetsen om uit de verschillende opleidingen (ManaMa
en professionele opleidingen) best practices op te pikken en mee te nemen naar het lokale niveau.
De VASO vergadert een 4-tal keer per academiejaar. Deze vergaderingen kunnen zowel fysiek als
online plaatsvinden. Daarnaast kunnen ook ad hoc vergaderingen gepland worden om in kleine groep
een specifiek dossier voor te bereiden of uit te werken.
Naast de interne vergaderingen draagt VASO ook actief standpunten uit. Hiervoor vinden regelmatig
contactmomenten met politici, beleidsmakers, artsensyndicaten, het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid plaats of andere op dat moment relevante partners.
VASO wordt in zijn dagelijkse werking geleid door een dagelijks bestuur, waarvoor jaarlijks een
bestuursverkiezing plaatsvindt. Als bestuurslid wordt men geacht om een leidende rol op te nemen
binnen de organisatie. Het bestuur werkt als één team samen. Binnen het dagelijks bestuur worden
nog enkele meer specifieke functies verdeeld, waaronder minimaal een voorzitter, vice-voorzitter en
secretaris (zie bijlage). Voor het academiejaar 2021-2022 zal de verkiezing van het bestuur
plaatsvinden op maandag 5 juli op de Algemene Vergadering van VASO.

Organisatie van de verkiezing:
-

De verkiezing vindt plaats op maandag 5 juli 2021 om 20u. Het betreft dit jaar een online
vergadering gezien de huidige gezondheidscrisis.
Kandidaturen dienen tegen vrijdag 25 juni, 23u59 ingediend te worden bij de vice-voorzitter
(Cynthia D’Hondt) via bestuur@vaso.be
Elke kandidatuur voor het dagelijks bestuur wordt vergezeld van een korte voorstelling van
de kandidaat met motivering (max 0,5 pagina) en eventuele voorkeur voor een specifieke
functie. Indien je een functie als voorzitter ambieert, gelieve dit zeker te vermelden.

Verloop van de verkiezing zelf:
-

Voorstelling: elke kandidaat stelt zich kort voor en licht zijn/haar motivatie en kernpunten toe.
Een ppt mag gebruikt worden zo gewenst, maar is niet verplicht.
Vragenronde: bestuur en leden kunnen vragen stellen (idealiter vooraf doorgegeven aan de
vice-voorzitter). De vice-voorzitter treedt op als moderator.
Na de vragenronde volgt een bespreking in afwezigheid van de kandidaat zelf.
Stemming: de stemming gebeurt per universitaire delegatie. Er zal per delegatie een
woordvoerder vooraf aangeduid worden, dewelke de meningen per universiteit bundelt en
de uiteindelijke stem doorgeeft aan de vice-voorzitter. De vice-voorzitter verzamelt alle
stemmen en maakt de resultaten bekend.

Voor bijkomende informatie kan u zich richten tot volgende contacten:
-

-

VASO algemeen
o Vice-voorzitter: Cynthia D’Hondt
o bestuur@vaso.be
UAntwerpen:
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-

-

o Alicja Zarowska: Alicja.Zarowska@student.uantwerpen.be
UGent
o Miet Vandemaele: vandemaele_miet@hotmail.com
KU Leuven (Leuvense vereniging voor geneeskundigassistenten – LVGA)
o Jonas Brouwers: jonas.brouwers@uzleuven.be
o Aline Delva: aline.delva@uzleuven.be
o Steven Martens: steven_7_martens@hotmail.com
o LVGA: lvga@uzleuven.be
VUB (Brusselse ASO-vereniging - BASO)
o Cynthia D’Hondt: cynthia.dhondt@campusmail.be
o BASO: brusselaso@gmail.com
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