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Tekstversie 

Laatst gewijzigd 23 januari 2020



Huishoudelijk Reglement 

der M.B.V. Mebiose 
 

 

Hoofdstuk 1 
 

Van de geldmiddelen 

 

Artikel 1 
De vereniging heeft niet het oogmerk winst te maken op welke wijze dan ook. Maakt zij wel 

winst, dan komt dat ten goede aan de vereniging zelf. 

 

Artikel 2 

De grootte van de contributie voor de leden bedraagt nul euro. Om lid te worden van de 

M.B.V. Mebiose moet eenmalig een bijdrage betaald worden. Deze bedraagt vijfentwintig 

euro voor iemand die als bachelor student lid wordt en vijf euro voor iemand die als master 

student lid wordt. 

 

Artikel 3 

De minimale grootte van een donatie bedraagt 15 euro per jaar. Aan donateurs wordt het 

verenigingsblad Tight Junction toegezonden. 

 

Artikel 4 
De vereniging heeft een centrale rekening die beheerd wordt door de Fiscus van het bestuur. 

De Fiscus kan zo nodig subsidie verlenen aan de commissies, nadat deze een begroting 

hebben ingediend voor het komend verenigingsjaar. De vice-Fiscus is ook voor de rekening 

gemachtigd. 

 

 

Hoofdstuk 2 
 

Van het bestuur 

 

Artikel 5 
De functies van het bestuur zijn: 

1) het zorgen voor een goede coördinatie tussen de verschillende commissies en 

studiejaren onderling; 

2) het bevorderen van een goede verstandhouding tussen Biomedische Wetenschappers 

en andere groeperingen. 

 

Zij probeert dit te bewerkstelligen door: 

a) de notulen in te zien van de commissies, deze te relateren aan de    

 doelstellingen van de vereniging en zonodig in te grijpen; 

b) het onderhouden van intensieve contacten tussen de commissies en het bestuur via 

contactpersonen; 

c) representatief te zijn voor Biomedische Wetenschappers naar buiten toe en het  

 onderhouden van contacten met verschillende groepen binnen en buiten de faculteit; 

d) het wegwijs maken van de eerstejaars binnen en buiten de faculteit door   

 middel van goede voorlichting en het meewerken aan de introductie; 

e) een goed contact te onderhouden met de ereleden. 



Artikel 6 
De bestuursleden zijn verplicht hun afwezigheid bij bestuursvergaderingen en Algemene 

Ledenvergaderingen aan de Praeses of ab Actis bekend te maken. 

 

Artikel 7 
Bij de bestuurssamenstelling wordt gepoogd vertegenwoordigers van elk jaar op te nemen. 

 

Artikel 8 
Het bestuur brengt tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni het jaarverslag uit en doet 

tevens rekening en verantwoording over het afgelopen bestuursjaar gevoerde beleid. 

 

Van de Praeses 

 

Artikel 9 
De Praeses belegt in overleg met zijn bestuursleden de Algemene Ledenvergaderingen, 

alsmede de bestuursvergaderingen die hij en zijn bestuursleden noodzakelijk achten. 

 

Artikel 10 
De Praeses: 

a) brengt ter Algemene Ledenvergadering alle voor de vereniging belangrijke zaken ter 

kennis van de leden; 

b) installeert de leden van het nieuwe bestuur, de ereleden, leden van verdienste en de 

 commissieleden; 

c) kan personen die een vergadering storen, nadat hij ze gewaarschuwd heeft, doen 

verwijderen; 

d) kan te allen tijde de vergadering schorsen; 

e) tekent de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde notulen en verslagen. 

 

Artikel 11 
De Praeses is bij officiële gelegenheden de woordvoerder; bij verlet zal hij een andere 

woordvoerder voorleggen. 

 

Van de ab Actis 

 

Artikel 12 
De ab Actis: 

a) opent de ingekomen stukken en legt ze aan het bestuur voor; 

b) voert de correspondentie uit naam van het bestuur; 

c) tekent alle uitgaande stukken en dient van alle stukken kopieën te bewaren; 

d) houdt de ledenadministratie bij; 

e) verzorgt en bewaart het archief van de vereniging;         

f) zorgt ervoor dat de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt wordt, minimaal 

acht werkdagen voor de datum; een agenda hiervan moet acht werkdagen van tevoren 

ter beschikking gesteld worden aan de leden; 

g) registreert de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering; 

h) houdt op alle Algemene Ledenvergaderingen notulen bij, welke na goedkeuring op de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering getekend worden door Praeses en ab 

Actis; 



i) maakt de notulen van de Algemene Ledenvergadering aan de leden bekend door het in 

de vorm van een verslag bij een eerstkomende editie van het verenigingsblad te 

voegen.. 

 

Artikel 13 
Voor het aftreden legt de ab Actis een jaarverslag aan de Algemene Ledenvergadering voor. 

 

Van de Fiscus 

 

Artikel 14 
De Fiscus: 

a) is belast met het innen en beheer van de gelden van de vereniging en houdt hiervan 

boek; 

b) is enkel bevoegd uitgaven te doen, welke direct voortvloeien uit de toepassing van 

statuten, huishoudelijk reglement en bestuurs- of ledenvergaderingsbesluiten; 

c) is te allen tijde rekening en verantwoording schuldig aan het bestuur. 

 

Artikel 15 
De Fiscus maakt aan het einde van het bestuursjaar een financieel jaarverslag op, dat hij ter 

goedkeuring voorlegt aan het bestuur en de Kascommissie; het door het bestuur en de 

kascommissie goedgekeurde verslag wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 16 
De Fiscus is bevoegd te allen tijde de boeken van de commissies, met uitzondering van de 

Kascommissie in te zien en te controleren; bij kritiek is hij gemachtigd in te grijpen. 

 

Van de vice-Praeses 

 

Artikel 17  

De vice-Praeses: 

a) heeft als taak de Praeses bij te staan en bij verlet te vervangen; 

b) behartigt de belangen van de studenten Biomedische Wetenschappen en studenten van 

de Graduate School of Life Sciences binnen het onderwijs; 

c) heeft een vaste plek in de Opleidingscommissie van Biomedische Wetenschappen en 

van de Graduate School of Life Sciences.. 

 

Van de vice-ab Actis 

 

Artikel 18 

De vice-ab Actis: 

a) heeft als taak de ab Actis bij te staan en bij verlet te vervangen; 

b) is verantwoordelijk voor de boekverkoop; 

c) neemt zitting in het bestuur van de stichting Boekverkoop 

d) is verantwoordelijk voor de interne Public Relations en promotie.  

 

Van de vice-Fiscus 

 

Artikel 19 

De vice-Fiscus: 

a) heeft als taak de Fiscus bij te staan en bij verlet te vervangen; 



b) heeft als taak het verzorgen van de contacten van de M.B.V. Mebiose met 

bedrijven en instellingen  

 c)   heeft als taak het coördineren van carrière oriënterende activiteiten voor de  

       studenten Biomedische Wetenschappen en studenten van de Graduate School of 

       Life Sciences 

 

Van de Assessor(es) 

 

Artikel 20 

De Assessor heeft als taak de Praeses, ab Actis, Fiscus, vice-Praeses, vice-ab Actis en vice-

Fiscus in hun taak bij te staan en bij verlet te vervangen. 

 

Van de werkgroepen 

 

Artikel 21 
Het bestuur kan werkgroepen instellen die haar kunnen bijstaan in haar taak. 

 

 

Hoofdstuk 3 
 

Van de vergaderingen 

 

Artikel 22 
De vereniging kent de volgende vergaderingen: 

a) bestuursvergaderingen, 

b) Algemene Ledenvergaderingen, 

c) commissievergaderingen, 

d) Biomedisch Overlegmomenten 

e) Bijzondere Ledenvergaderingen. 

 

Artikel 23 
Onder een schriftelijke mededeling wordt verstaan een (digitale) brief aan alle leden. 

 

Artikel 24 
Alle leden der vergadering worden geacht bekend te zijn met de besluiten der vergadering en 

met hetgeen daar besproken is; zij zijn verplicht zich bij de besluiten neer te leggen. 

 

Artikel 25 
Introductie van niet-leden voor alle vergaderingen geschiedt via het bestuur. 

 

Artikel 26 
a) Een agendapunt voorstel door een lid moet ten minste acht werkdagen voor de 

Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ingediend zijn. Het bestuur is verplicht 

de mogelijkheid te scheppen deze voorstellen tijdens de vergadering te behandelen. 

b) Een agendapunt voorstel door een lid, binnen acht werkdagen of tijdens de 

Algemene Ledenvergadering ingediend, wordt aan het eind van de vergadering 

tijdens de rondvraag behandeld. Indien er over het agendapunt voorstel gestemd 

moet worden, dient ten minste de helft van het totaal aantal leden der vereniging 

aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Als minder dan de helft van het totaal aantal 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt de vergadering na tenminste veertien 



dagen opnieuw opgeroepen. In deze vergadering wordt het agendapuntvoorstel 

behandeld als agendapunt en kan tot stemming worden overgegaan, ongeacht het 

aantal aanwezige leden. 

 

Artikel 27 
Een motie of amendement kan op ieder moment ingediend worden bij het bestuur en moet 

ondertekend zijn door ten minste vijf leden. 

 

Artikel 28 
Moties van orde kunnen door één stemgerechtigd lid worden ingediend. Het indienen kan 

zowel mondeling als schriftelijk geschieden. 

 

Artikel 29 
a) Een motie betreffende een op de agenda geplaatst onderwerp wordt bij dat betreffende 

agendapunt behandeld. 

b) Indien meerdere moties of amendementen over eenzelfde onderwerp tegelijkertijd in 

behandeling zijn, wordt de meest verstrekkende het eerst in stemming gebracht, dit ter 

beoordeling van het bestuur. 

c) Amendementen worden beschouwd als aparte moties en als zodanig behandeld. 

d) Een motie van orde moet onmiddellijk in behandeling genomen worden. 

e) De Praeses van de vereniging moet gelegenheid geven moties anders dan genoemd 

onder a) en d) te behandelen aan het eind van de vergadering in de rondvraag. 

 

Artikel 30 
Een in de vergadering aangenomen voorstel of motie geldt als besluit van de vergadering. 

 

 

Hoofdstuk 4 
 

Van de stemmingen 

 

Artikel 31 
Het stembureau bij een schriftelijke stemming op een vergadering wordt gevormd door drie 

door de Praeses aan te wijzen stemgerechtigde leden. Deze leden hebben het recht aan de 

stemming deel te nemen. 

 

Artikel 32 
Stemming kan geschieden onder volmacht (zie statuten artikel 16 lid 2). De volmacht dient 

ondertekend ingediend te worden bij de ab Actis van het bestuur voor aanvang van de 

vergadering. 

 

Artikel 33 
Geldige stemmen zijn: 

a) voor; 

b) tegen. 

In geval er meerdere mogelijkheden zijn die als ‘voor’ aangeduid kunnen worden 

(verkiezingen en dergelijke), geldt de naam van de persoon of zaak als een stem uitgebracht 

‘voor’ die persoon of zaak. 

Zij die geen stem hebben uitgebracht worden geacht zich te onthouden. 

 



Artikel 34 
Ongeldig bij schriftelijke stemming zijn: 

a) stembriefjes die de persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen; 

b) stembriefjes waarop de naam van eenzelfde persoon of zaak meermalen voorkomt; 

c) ondertekende stembriefjes. 

Stemmen die ongeldig zijn, worden beschouwd als niet uitgebracht en bijgevolg van het 

aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. 

 

Artikel 35 
Alle afrondingen geschieden naar boven. 

 

 

Hoofdstuk 5 

 

Van het lidmaatschap 

 

Artikel 36 

Onder overige Masters zoals genoemd in statuut artikel 4, lid 1 en lid 2 wordt verstaan:  

- Alle masterprogramma’s binnen de Graduate School of Life Sciences te Utrecht;  

- Andere masterprogramma’s aan de Universiteit Utrecht, ter beoordeling aan de 

Algemene Ledenvergadering.  

 

Artikel 37 

Oud-leden hebben: 

- Niet het recht om plaats te nemen in een commissie, met uitzondering van de 

Kascommissie; 

- Het recht om plaats te nemen in een werkgroep; 

- Het recht om deel te nemen aan een activiteit, mits deze niet is uitverkocht. 

 

 

Hoofdstuk 6 

 

Van de commissies 

 

Artikel 38 

Voor de werkzaamheden die niet tot de gewone bestuursfunctie behoren, worden uit en door 

de leden der vergadering op voorstel van het bestuur commissies gekozen. 

Deze commissies zijn: 

a. Commissie ter redactie van het verenigingsblad ‘Tight Junction’; 

b. Feestcommissie; 

c. Buitenlandse Excursie Commissie; 

d. Weekendcommissie; 

e. Diescommissie; 

f. Lustrumcommissie; 

g. Jaarboekcommissie; 

h. Eerstejaarscommissie; 

i. Galacommissie; 

j. Toneelcommissie; 

k. Activiteitencommissie; 

l. Kascommissie; 



m. Carrièredagcommissie;  

n. Mastercommissie; 

o. eventueel nieuw op te richten commissies. 

 

Artikel 39 
Na een wederzijdse informatieve avond wordt door de oude commissie in samenwerking met 

het bestuur een eventuele opvolging samengesteld, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is 

in het huishoudelijk reglement. Hierbij wordt getracht: 

a) rekening te houden met de verschillende jaargangen; 

b) te vermijden dat eenzelfde persoon zitting heeft in meerdere commissies. 

Deze commissies worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Artikel 40 
Het tussentijds aftreden der commissies of commissieleden en het vervullen der ontstane 

vacatures geschiedt op dezelfde wijze als dit met het bestuur plaatsvindt, behalve wanneer dit 

uitdrukkelijk anders vermeld staat. 

 

Artikel 41 
Alle commissies dienen de richtlijnen voor de commissies van de M.B.V. Mebiose na te leven 

en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. 

 

Artikel 42 
In elke commissie dient een bestuurslid contactpersoon te zijn. De Praeses en de Fiscus 

mogen geen contactpersoon zijn van een commissie. 

 

Artikel 43 
De leden van de commissie beslissen onderling wie er Praeses wordt, wie er ab Actis wordt en 

wie er Fiscus wordt van die commissie. 

 

Artikel 44 
De Fiscus van de commissie is bij het aftreden verplicht een gespecificeerd kasboek met 

bijbehorende bewijsstukken bij het bestuur in te leveren. De aankomende Fiscus van de 

commissie stelt samen met de Fiscus van het bestuur een begroting op voor het komende jaar. 

De Fiscus van de commissie is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem beheerde gelden, 

tenzij hij overmacht kan aantonen. 

 

Artikel 45 

Iedere commissie draagt bij de door haar georganiseerde activiteiten zorg voor de uitvoering 

van het alcoholbeleid van de M.B.V. Mebiose. 

 

Artikel 46 
Het bestuur heeft, na overleg met de betreffende commissie, te allen tijde het recht een 

activiteit af te gelasten, mits daar gegronde reden toe is. 

 

Van de Commissie ter redactie van het verenigingsblad ‘Tight Junction’ 

 

Artikel 47 
Het verenigingsblad ‘Tight Junction’ is een officieel orgaan van de vereniging. 

 

 



Artikel 48 

De commissie bestaat uit minimaal zes leden, die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in oktober of november worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn 

terstond herkiesbaar. De afgetreden commissie draagt zorg voor een inwerkperiode ten minste 

tot het uitkomen van de eerstvolgende Tight Junction na de wisseling.  

 

Artikel 49 
De commissie stelt zich ten doel vijf maal per jaar een informatief en educatief 

verenigingsblad uit te brengen, waarin de studie Biomedische Wetenschappen, de vereniging 

M.B.V. Mebiose en haar leden een belangrijke plaats innemen. 

 

Artikel 50 
De redactie neemt unaniem besluiten tot opname van artikelen; de redactie is alleen 

verantwoordelijk voor redactionele stukken. 

 

Artikel 51 
Omtrent alle ingezonden stukken bewaart de redactie het stilzwijgen; zij houdt de namen van 

de schrijvers geheim voor zover deze dat verlangen. 

 

Van de Feestcommissie 

 

Artikel 52 

De Feestcommissie bestaat uit minimaal zes leden, die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in oktober of november worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn 

terstond herkiesbaar.  

 

Artikel 53 
De commissie stelt zich ten doel feesten en borrels te organiseren ter bevordering van de 

verticale en horizontale integratie tussen de leden onderling en tussen de leden en 

aanverwante geesten. 

 

Artikel 54 
De Feestcommissie heeft, indien dit noodzakelijk geacht wordt, te allen tijde de bevoegdheid 

personen de toegang te weigeren tot feesten en borrels. 

 

Van de Buitenlandse Excursie Commissie 

 

Artikel 55 

De Buitenlandse Excursie Commissie bestaat uit minimaal vijf leden, voornamelijk 

ouderejaars, die in ieder even jaar op een Algemene Ledenvergadering in oktober of 

november worden gekozen. Zij treden twee verenigingsjaren later in oktober of november af 

en zijn terstond herkiesbaar. 

 

Artikel 56 

De commissie stelt zich ten doel een op de studie betrekking hebbende buitenlandse reis te 

organiseren voor de leden van de M.B.V. Mebiose. 

 

Artikel 57 
Zij heeft als doelgroep leden van de M.B.V. Mebiose, bij voorkeur masterstudenten en 

ouderejaars bachelorstudenten . 



Van de Weekendcommissie 

 

Artikel 58 

De Weekendcommissie bestaat uit minimaal vijf leden, die in ieder even jaar op een 

Algemene Ledenvergadering in mei worden gekozen. Zij treden in het daaropvolgende 

kalenderjaar in oktober of november af en zijn terstond herkiesbaar.  

 

Artikel 59 
De commissie stelt zich ten doel een weekend te organiseren voor leden van de M.B.V. 

Mebiose. 

 

Van de Diescommissie 

 

Artikel 60 
De Diescommissie bestaat uit minimaal vijf leden, die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in mei worden gekozen, behalve in het jaar voor het lustrumjaar. Zij treden 

jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar. Iedere vijf jaar, gerekend vanaf het jaar van 

oprichting, is er in plaats van een Diescommissie een Lustrumcommissie.  

 

Artikel 61  

De commissie stelt zich ten doel de activiteiten ter ere van de Dies Natalis der M.B.V. 

Mebiose te organiseren. Zij kan hierbij een beroep doen op andere commissies van de 

vereniging. 

 

Van de Lustrumcommissie 

 

Artikel 62 
De Lustrumcommissie bestaat uit minimaal vijf leden, die eens in de vijf jaar op een 

Algemene Ledenvergadering in oktober of november in het verenigingsjaar voor het 

Lustrumjaar worden gekozen. Zij treden na het lustrum af.  

 

Artikel 63 

De commissie stelt zich ten doel de activiteiten ter ere van het Lustrum der M.B.V. Mebiose 

te organiseren. Zij kan hierbij een beroep doen op andere commissies van de vereniging. 

 

Van de Jaarboekcommissie 

 

Artikel 64 
De Jaarboekcommissie bestaat uit minimaal zes leden, die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in mei worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar. 

 

Artikel 65 
De commissie stelt zich ten doel een document te vervaardigen, waarin de bachelor 

Biomedische Wetenschappen, de Graduate School of Life Sciences en de M.B.V. Mebiose 

een belangrijke plaats innemen. 

 

Artikel 66 
De commissie neemt unaniem besluiten tot opname van artikelen; de redactie is alleen 

verantwoordelijk voor redactionele stukken. 

 



Artikel 67 
Omtrent alle ingezonden stukken bewaart de redactie het stilzwijgen; zij houdt de namen van 

de schrijvers geheim voor zover deze dat verlangen. 

 

Van de Eerstejaarscommissie 

 

Artikel 68 

De Eerstejaarscommissie bestaat uit minimaal vijf leden, die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in oktober worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn terstond 

herkiesbaar. 

 

Artikel 69 

De commissie stelt zich ten doel om activiteiten te organiseren om de intergratie van de 

eerstejaars studenten Biomedische Wetenschappen onderling te versterken.  

 

Artikel 70 

Tevens stelt deze commissie zich ten doel jaarlijks een dag te organiseren voor de ouders van 

de eerstejaars studenten Biomedische Wetenschappen, waarop deze nader kennis kunnen 

maken met de studie Biomedische Wetenschappen. 

 

Van de Galacommissie 

 

Artikel 71 

De Galacommissie bestaat uit minimaal vijf leden, die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in mei worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.  

 

Artikel 72 
De commissie stelt zich ten doel jaarlijks een gala te organiseren voor leden van de M.B.V. 

Mebiose, eventueel in samenwerking met andere studieverenigingen. 

 

Van de Toneelcommissie 

 

Artikel 73 

De Toneelcommissie bestaat uit minimaal vijf leden, die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in mei worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.  

 

Artikel 74 

De commissie stelt zich ten doel een toneelvoorstelling te organiseren, waaraan leden van de 

M.B.V. Mebiose kunnen deelnemen.  

 

Van de Activiteitencommissie 

 

Artikel 75 

De Activiteitencommissie bestaat uit minimaal vijf leden die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in oktober worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn terstond 

herkiesbaar.  

 

 

 

 



Artikel 76 

De commissie stelt zich ten doel zowel sportactiviteiten te organiseren, als ook lezingen, 

excursies en andere activiteiten, welke bij voorkeur op cultureel of wetenschappelijk terrein 

dienen te liggen. 

 

Artikel 77 

Geldelijke subsidie uit de verenigingskas is uitsluitend mogelijk voor activiteiten waarbij 

geen prestatiegerichte selectie is opgetreden, tenzij het bestuur anders beslist. 

 

Van de Kascommissie 

 

Artikel 78 
Bepalingen omtrent de Kascommissie zijn opgenomen in artikel 13 van de statuten van de 

vereniging. 

 

Van de Carrièredagcommissie 

 

Artikel 79 

De Carrièredagcommissie bestaat uit minimaal vier leden die op een Algemene 

Ledenvergadering in november worden gekozen. Zij treden om het jaar af en zijn terstond 

herkiesbaar.  

 

Artikel 80 

De commissie stelt zich ten doel om, om het jaar, een carrièredag te organiseren die studenten 

informeert over de mogelijkheden van een loopbaan binnen en buiten het biomedisch veld. 

 

Van de Mastercommissie 

 

Artikel 81 

De Mastercommissie bestaat uit minimaal drie leden die jaarlijks op een Algemene 

Ledenvergadering in oktober worden gekozen. Zij treden jaarlijks af en zijn terstond 

herkiesbaar. 

 

Artikel 82 

De commissie stelt zich ten doel activiteiten te organiseren om de integratie van de studenten 

van de Graduate School of Life Sciences onderling te versterken.  

 

 

Hoofdstuk 7 
 

Van de ereleden 

 

Artikel 83 
Ereleden worden als zodanig door het bestuur voorgedragen op een Algemene 

Ledenvergadering, als voldaan is aan de volgende criteria: 

a) de voorgedragen persoon moet een grote bijdrage hebben geleverd aan de studie 

Biomedische Wetenschappen of de Graduate School of Life Sciences; 

b) de voorgedragen persoon moet buiten zijn of haar normale werkzaamheden veel 

betekend hebben voor de M.B.V. Mebiose en/of haar leden. 

  



Van de leden van verdienste 

 

Artikel 84 
Leden van verdienste zijn personen die wegens hun grote verdienste voor de M.B.V. Mebiose 

door het bestuur als zodanig kunnen worden voorgedragen op een Algemene 

Ledenvergadering. 

 

Van het Comité van Aanbeveling en Advies 

 

Artikel 85 
Het Comité van Aanbeveling en Advies der M.B.V. Mebiose bestaat uit minimaal vijf leden, 

die beroepsmatig een band hebben met de studie Biomedische Wetenschappen, de Graduate 

School of Life Sciences of de M.B.V. Mebiose. 

Indien hiertoe aanleiding bestaat, kunnen zij als referentie worden aangehaald op 

correspondentie van de vereniging. 

 

Van de gezelschappen 

 

Artikel 86 
a) Gezelschappen der M.B.V. Mebiose bestaan uit minimaal vier gewone leden van de 

vereniging. Bovengenoemde voorwaarde is niet van toepassing op het gezelschap van 

oud-bestuursleden. 

b) In gezelschappen moet een regelmatige instroom van nieuwe leden plaatsvinden, 

echter het betreffende gezelschap bepaalt zelf wie zijn leden zijn. Leden en 

contactpersoon van het gezelschap staan geregistreerd bij het ab Actiaat van het 

bestuur. 

c) In overleg met het bestuur en het gezelschap kan een maximaal aantal leden van het 

gezelschap bepaald worden. Wanneer dit aantal bereikt is, wordt door het gezelschap 

een wachtlijst opgesteld. Deze wachtlijst is bekend bij het ab Actiaat van het bestuur. 

 

Artikel 87 
Gezelschappen der M.B.V. Mebiose hebben een uniek omschreven doel in 

het belang van de vereniging. Dit doel mag niet concurreren met andere activiteiten van de 

verenigingen. Minstens één keer per jaar moet het gezelschap aan zijn doel voldoen. Het doel 

van een gezelschap staat geregistreerd bij het ab Actiaat van het bestuur. 

 

Artikel 88 
Gezelschappen zijn financieel onafhankelijk van de vereniging. Per gezelschap kan het 

bestuur besluiten tot het toekennen van een financiële bijdrage indien dit in het belang is van 

de vereniging. 

 

Artikel 89 
Een gezelschap kan gebruik maken van de faciliteiten die de M.B.V. Mebiose biedt, tenzij in 

overleg met het bestuur anders wordt besloten. Een gezelschap mag het vignet van de M.B.V. 

Mebiose gebruiken voor activiteiten en aankondigingen. 

 

Artikel 90 
a) Nader op te richten gezelschappen moeten, met naam en doelen, aangemeld worden 

bij het bestuur minimaal vier weken voor de Algemene Ledenvergadering in welke ze 



geïnstalleerd willen worden. Doelstellingen van het gezelschap worden ter toetsing aan 

het huishoudelijk reglement voorgelegd aan het bestuur. 

b) Namen van gezelschappen der M.B.V. Mebiose mogen door niemand, behalve door 

het gezelschap zelf worden gewijzigd en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 91 
Een gezelschap kan ontbonden worden indien het gezelschap in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt, niet meer aan zijn doel voldoet of indien het gezelschap niet meer actief is. Dit kan 

gebeuren bij besluit van het bestuur of bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. 

 

Van de genootschappen 

 

Artikel 92 
Genootschappen der M.B.V. Mebiose bestaan uit minimaal vier gewone leden van de 

vereniging. Een genootschap bepaalt zelf wie zijn leden zijn. Leden en contactpersoon van 

een genootschap staan geregistreerd bij het ab Actiaat van het bestuur. 

 

Artikel 93 
Genootschappen zijn financieel onafhankelijk van de vereniging. Per genootschap kan het 

bestuur besluiten tot het toekennen van een financiële bijdrage indien dit in het belang is van 

de vereniging. 

 

Artikel 94 
Een genootschap kan gebruik maken van de faciliteiten die de M.B.V. Mebiose biedt, tenzij in 

overleg met het bestuur anders wordt besloten. Een genootschap mag het vignet van de 

M.B.V. Mebiose gebruiken voor activiteiten en aankondigingen. 

 

Artikel 95 
a) Nader op te richten genootschappen moeten aangemeld worden bij het bestuur 

minimaal vier weken voor de Algemene Ledenvergadering in welke ze geïnstalleerd 

willen worden.  

b) Namen van genootschappen der M.B.V. Mebiose mogen door niemand, behalve door 

het genootschap zelf, worden gewijzigd en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 96 
Een genootschap kan ontbonden worden indien het genootschap in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt of indien het genootschap niet meer actief is. Dit kan gebeuren bij besluit van het 

bestuur of bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. 

 

 

Hoofdstuk 8 

 

Van de studentvertegenwoordigingen 

 

Artikel 97 

Onder de studentvertegenwoordigingen vallen: 



a. jaarvertegenwoordigingen van de bachelor Biomedische Wetenschappen; 

b. mastervertegenwoordiging van de Graduate School of Life Sciences; 

c. studentvertegenwoordiging in de Opleidingscommissie Bachelor en de Educational 

Committee Life Sciences; 

a. studentvertegenwoordiging in de Bachelor Advies Raad en Board of Studies; 

b. de Studentenraad Geneeskunde; 

c. de Facultaire Studentassessor; 

d. de U-raad; 

e. andere vormen van studentvertegenwoordiging. 

 

Artikel 98 

Alle studentvertegenwoordigingen zijn verantwoording schuldig aan alle studenten 

Biomedische Wetenschappen en studenten van de Graduate School of Life Sciences. Zij 

brengen verslag uit tijdens een maandelijks te houden Biomedisch Overlegmoment 

vergadering. Op deze vergadering dienen vertegenwoordigers aanwezig te zijn van alle 

studentvertegenwoordigingen en het bestuur. 

 

Van de jaarvertegenwoordigingen 

 

Artikel 99 

De taak van de jaarvertegenwoordigingen en de mastervertegenwoordiging is het behartigen 

van de studiebelangen van een studiejaar door middel van het oplossen van de bij de student 

gerezen problemen en het participeren in het proces van de evaluatie. Daarnaast houden de 

jaarvertegenwoordigingen en de mastervertegenwoordiging intensief contact onderling en met 

de studentvertegenwoordigingen zoals genoemd in artikel 97 van het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

Artikel 100 

Leden van de jaarvertegenwoordigingen worden uit een representatieve studentenpopulatie 

gekozen. De jaarvertegenwoordigingen worden zo spoedig mogelijk in het academisch jaar 

gekozen. Zij vangen hun werkzaamheden aan ten minste per 1 november.  

De leden van de jaarvertegenwoordigingen treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar. 

 

Artikel 101 

In alle jaarvertegenwoordigingen hebben minimaal vier leden zitting. 

 

Artikel 102 

De jaarvertegenwoordigingen hebben de mogelijkheid aftertentamenborrels te organiseren. 

 

Van de studentvertegenwoordiging in de Opleidingscommissie Bachelor, Educational 

Committee Life Sciences, Bachelor Advies Raad en de Board of Studies.  

 

Artikel 103 

De studentvertegenwoordigingen van de Opleidingscommissie Bachelor, de Educational 

Committee Life Sciences, de Bachelor Advies Raad, en de Board of Studies nemen actief deel 

aan de vergaderingen en brengen daarin de stellingname van de studenten Biomedische 

Wetenschappen en studenten van de Graduate School of Life Sciences naar voren. Zij dienen 

intensief contact te hebben met het bestuur der M.B.V. Mebiose en 

studentvertegenwoordigingen opdat informatie-uitwisseling met de achterban vloeiend 

verloopt. 



Artikel 104 

In de Opleidingscommissie Bachelor van de opleiding Biomedische Wetenschappen hebben 

vijf student-leden zitting. Dit zijn vier studenten Biomedische Wetenschappen en de vice-

Praeses. Hierin wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle jaarlagen.  

De student-leden van de Opleidingscommissie Bachelor treden jaarlijks af en zijn terstond 

herkiesbaar. Zij worden gekozen door een kiescommissie bestaande uit drie personen: de 

voorzitter van het Biomedisch Overlegmoment, de vice-Praeses en een onafhankelijk lid van 

het Biomedisch Overlegmoment. 

 

Artikel 105 

 

In de Educational Committee Life Sciences van de Graduate School of Life Sciences hebben 

zeven student-leden zitting. Dit zijn zes studenten van de Graduate School of Life Sciences en 

de vice-Praeses. De student-leden van de Educational Committee Life Sciences treden 

jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar. Zij worden gekozen door een kiescommissie 

bestaande uit drie personen: de voorzitter van het Biomedisch Overlegmoment, de vice-

Praeses en een onafhankelijk lid van het Biomedisch Overlegmoment. 

   

Artikel 106 

In de Bachelor Advies Raad van de opleiding Biomedische Wetenschappen hebben twee 

student-leden zitting. Bij voorkeur zijn deze studenten afkomstig uit verschillende jaarlagen.  

De student-leden van de Bachelor Advies Raad treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar. 

Zij worden gekozen door een kiescommissie bestaande uit drie personen: de voorzitter van het 

Biomedisch Overlegmoment, de vice-Praeses en een onafhankelijk lid van het Biomedisch 

Overlegmoment. 

 

Artikel 107 

In de Board of Studies van de Graduate School of Life Sciences heeft minimaal één student-

lid zitting. Dit student-lid van de Board of Studies treedt jaarlijks af en is terstond herkiesbaar. 

Dit student-lid wordt gekozen door een kiescommissie bestaande uit drie personen: de 

voorzitter van het Biomedisch Overlegmoment, de vice-Praeses van de M.B.V. Mebiose en 

een onafhankelijk lid van het Biomedisch Overlegmoment.  

 

Artikel 108 

De Opleidingscommissie Bachelor van de opleiding Biomedische Wetenschappen en de 

Educational Committee van de Graduate School of Life Sciences hebben een adviserende 

functie naar zowel de Bachelor Advies Raad van de opleiding Biomedische Wetenschappen 

en de Board of Studies van de Graduate School of Life Sciences als het co-decanaat toe met 

betrekking tot alle zaken die het beleid van de opleiding raken en is als zodanig ingesteld door 

de faculteiten Bètawetenschappen, Diergeneeskunde en Geneeskunde. 

 

Artikel 109 

De Bachelor Advies Raad van de opleiding Biomedische Wetenschappen en de Board of 

Studies van de Graduate School of Life Sciences hebben tot taak de ontwikkeling en 

verzorging van het onderwijsprogramma van Biomedische Wetenschappen en de masters van 

de Graduate School of Life Sciences te begeleiden en te coördineren en is als zodanig 

ingesteld door de faculteiten Bètawetenschappen, Diergeneeskunde en Geneeskunde.  

 

 

 



Van de studentvertegenwoordigers van de Studentenraad Geneeskunde 

 

Artikel 110 

De taken en bevoegdheden van de Studentenraad Geneeskunde zijn weergegeven in het 

faculteitsreglement. In de Studentenraad Geneeskunde hebben negen studenten zitting 

waarvan drie studenten Biomedische Wetenschappen ofwel studenten van de Graduate School 

of Life Sciences. Hierin wordt gestreefd naar vertegenwoordiging door zowel studenten 

Biomedische Wetenschappen als studenten van de Graduate School of Life Sciences. Deze 

student-leden dienen in het algemeen de belangen van de faculteit op het gebied van 

onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening te behartigen, met de nadruk op 

onderwijs. In het bijzonder behartigen zij de belangen van de studenten Biomedische 

Wetenschappen en de studenten van de Graduate School of Life Sciences. Zij dienen tevens 

verslag uit te brengen aan andere studentvertegenwoordigingen over wat er in de faculteit 

speelt. 

 

Artikel 111 

De Biomedische student-leden en de student-leden van de Graduate School of Life Sciences 

van de Studentenraad Geneeskunde worden gekozen middels een door de facultaire 

kiescommissie vastgestelde procedure.  

 

 

Hoofdstuk 9 

 

Van het Biomedisch Overlegmoment 
 

Artikel 112 

Het doel van het Biomedisch Overlegmoment is het behartigen van de belangen van studenten 

Biomedische Wetenschappen en de studenten van de Graduate School of Life Sciences op 

studiegebied. Het Biomedisch Overlegmoment fungeert als coördinerend en adviserend 

orgaan en heeft tevens een representatieve functie. In het Biomedisch Overlegmoment hebben 

studenten zitting die instanties vertegenwoordigen welke op enigerlei wijze betrokken zijn bij 

de studie Biomedische Wetenschappen. 

 

Artikel 113 

De verschillende studentenvertegenwoordigingen informeren elkaar over activiteiten op 

studiegebied. Ervaringen opgedaan in voorgaande jaren kunnen zo worden doorgegeven. Een 

eenduidige stellingname van studenten Biomedische Wetenschappen en de Graduate School 

of Life Sciences wordt op deze manier mogelijk gemaakt. 

 

Artikel 114 

Het Biomedisch Overlegmoment kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan 

instanties, betrokken bij de studie Biomedische Wetenschappen en de Graduate School of Life 

Sciences. Voor studentenvertegenwoordigers geldt dit advies als zwaarwegend. 

 

Artikel 115 

De mening van het Biomedisch Overlegmoment is representatief voor de mening van de 

studenten Biomedische Wetenschappen en de studenten van de Graduate School of Life 

Sciences. Het Biomedisch Overlegmoment draagt er zorg voor dat deze mening naar buiten 

toe wordt uitgedragen. 

 



Artikel 116 

Het bestuur is aan haar leden verantwoording schuldig voor de door het Biomedisch 

Overlegmoment genomen besluiten. In een conflictsituatie tussen het bestuur en het 

Biomedisch Overlegmoment dient het bestuur dit bij een Algemene Ledenvergadering als 

onderwerp aan te dragen. 

 

Artikel 117 

Deelnemers van het Biomedisch Overlegmoment zijn:  

a) de voorzitter; 

De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De voorzitter wordt jaarlijks gekozen 

door de stemgerechtigden van het Biomedisch Overlegmoment. De voorzitter treedt 

jaarlijks af in de oktobervergadering en is terstond herkiesbaar. De voorzitter stelt de 

agenda op. Daarnaast is de voorzitter samen met de vice-Praeses verantwoordelijk 

voor de archivering. 

b) de secretaris; 

De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen gemaakt door een notulist. Daarnaast 

is de secretaris verantwoordelijk voor de vermenigvuldiging en verspreiding van de 

notulen en overige stukken. De secretaris treedt jaarlijks af en is terstond herkiesbaar. 

c) een afvaardiging van de studentenvertegenwoordigingen; 

d) een zo voltallig mogelijk bestuur der M.B.V.Mebiose; 

e) belangstellenden ingeschreven voor de studie Biomedische Wetenschappen; 

f) belangstellenden ingeschreven voor de Graduate School of Life Sciences; 

g) belangstellenden, mits stemgerechtigden geen bezwaar maken. 

  

Artikel 118 

Stemrecht hebben alle onder artikel 117 genoemde personen aanwezig op de vergadering, 

mits zij ingeschreven staan bij de studierichting Biomedische Wetenschappen of Graduate 

School of Life Sciences aan de Universiteit Utrecht. 

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. In geval van stakende 

stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Stemming geschiedt mondeling tenzij de voorzitter of een meerderheid van de aanwezige 

stemgerechtigden een schriftelijke stemming wenselijk acht. 

 

Artikel 119 

De vergadering vindt maandelijks plaats, bij voorkeur op het adres Hamburgerstraat 27.  

 

Artikel 120 

Elke studentvertegenwoordiging ontvangt ruim voor de volgende vergadering de notulen van 

de vorige keer en de benodigde stukken voor de vergadering. 

De afgevaardigden worden geacht deze voor aanvang van de vergadering te hebben gelezen. 

 

 

Hoofdstuk 10 
 

Van de rouw 

 

Artikel 121 
Bij het overlijden van een erelid, lid van verdienste, een lid van de vereniging of een ander bij 

de vereniging betrokken persoon kan door het bestuur een nader te bepalen rouw worden 

voorgeschreven. 



Artikel 122 
De periode van de rouw wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald. 

 

Artikel 123 
Gedurende de perioden van rouw wordt per geval door het bestuur bepaald welke activiteiten 

door gaan, dan wel afgelast worden. Bij officiële gelegenheden wordt door het bestuur 

gedurende de rouwperiode hun lint met een rouwband gedragen. 

 

Artikel 124 
Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking van het overlijden van de in artikel 121 

genoemde personen aan alle leden. 

 

 

Hoofdstuk 11 
 

Slotbepaling 

 

Artikel 125 
Academische vakanties worden beschouwd als één werkdag. 

 

Artikel 126 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur der M.B.V. Mebiose. 


