Huishoudelijk Reglement NVvH
27 januari 2017
Artikel 1 - Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet overgedragen worden.
2. Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie staat open voor:
a. Artsen en academisch biomedisch wetenschappers die als zodanig grotendeels werkzaam zijn in
niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs
betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels.
b. Leden genoemd onder a na hun pensionering
c. Verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie gedurende de periode dat zij een
(tijdelijke) voorschrijfbevoegdheid hebben
Toelichting
Ad a. Alleen personen die hun academische graad gericht inzetten op het gebied van de geneeskunde of als
biomedische wetenschapper.
Ad c. Dus bijv. geen verloskundigen, maar alleen VS en PA hematologie en dan alleen gedurende de periode
dat zij in het bezit zijn van voorschrijfbevoegdheid
3. Leden melden zich schriftelijk aan bij de secretaris (rechtstreeks of via het formulier op de website
www.hematologienederland.nl). De secretaris neemt een voorlopige beslissing over de toelating van
een lid en deelt die beslissing schriftelijk mee aan de gegadigde. Bij twijfel wordt het bestuur van de
vereniging geraadpleegd. Tot de definitieve toelating wordt besloten door de algemene
ledenvergadering.
4. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste een maand voor het einde van het kalenderjaar.
5. De secretaris houdt een ledenregister bij. Leden geven wijzigingen door aan de secretaris.
Artikel 2 - Bestuur
1. Het bestuur van de vereniging (hierna: “Bestuur”) bestaat uit minimaal vijf leden. Bestuursleden
worden gekozen uit de gewone leden van de vereniging en door de algemene ledenvergadering
benoemd voor een periode van 4 jaar. Een aftredend bestuurslid is tweemaal herbenoembaar. Bij
voorkeur blijven bestuursleden niet langer dan twee termijnen deel uitmaken van het Bestuur.
2. In het Bestuur zijn voor zover mogelijk vertegenwoordigd:
a. alle academische centra, één B-ziekenhuis en twee C- en D-ziekenhuizen (zoals gedefinieerd in het
HOVON echelonerings model);
b. de verschillende disciplines binnen de hematologie: hemostase/trombose, transfusie geneeskunde,
hemato-oncologie, benigne hematologie, kinderhematologie;
c. de subverenigingen en zusterorganisaties: JNVvH, NVHB, VHL, NVB, HOVON, NVTH.
Een bestuurslid kan vanuit meerdere onder a – c genoemde gremia zitting hebben in het Bestuur.
3. Bij de benoeming [en vertegenwoordiging] wordt rekening gehouden met geografische spreiding.
4. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het Dagelijks Bestuur, bestaande uit een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter. De
overige leden van het Dagelijks Bestuur worden uit en door het Bestuur gekozen.
5. Leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun taken in het Bestuur.
Artikel 3 - Voordracht en benoeming bestuursleden
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De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Zowel het Bestuur als ten
minste tien procent van de leden gezamenlijk zijn bevoegd kandidaten voor te dragen. De voordracht van
het Bestuur wordt bij de oproep voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door ten
minste tien procent van de leden moet uiterlijk vier weken voor aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, samen met een bereidverklaring van de
voorgedragen persoon. Indien geen voordracht is opgemaakt of indien de algemene ledenvergadering
besluit geen van de voorgedragen personen te benoemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar
keuze.
Artikel 4 - Voorzitter
1.

De voorzitter van de vereniging leidt de vergaderingen van het Bestuur evenals de algemene
ledenvergaderingen. De voorzitter ziet toe op de handhaving van de statuten en het huishoudelijk
reglement.

2.

Namens de ledenvergadering en het Bestuur ziet de voorzitter toe op de uitvoering van de
besluiten genomen door de ledenvergadering en het Bestuur.

3.

De voorzitter draagt voorts zorg voor de contacten met subverenigingen en zusterorganisaties.

Artikel 5 - Secretaris
1. De secretaris is belast met het secretariaat van de vereniging en draagt zorg voor:
a. de aantekeningen over zaken die in het Bestuur en in de algemene ledenvergaderingen ter sprake
komen;
b. een jaarlijks verslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid;
c. de correspondentie namens de vereniging;
d. het plaatsen van mededelingen betreffende de vereniging op de website;
e. het beheer van het archief van de vereniging en het ledenregister.
Artikel 6 - Penningmeester
1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en draagt zorg voor de
financiële contacten. Van de werkzaamheden brengt de penningmeester periodiek verslag uit aan het
Bestuur.
2. Jaarlijks stelt de penningmeester een jaarrekening op met een verklaring omtrent de getrouwheid
daarvan afkomstig van een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Voor financiële transacties die niet vallen onder de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting,
is de penningmeester bevoegd om, in overleg met het dagelijks Bestuur, te beschikken over een bedrag
van ten hoogste 10.000 EURO. Voor bedragen daarboven is de toestemming van de ledenvergadering
vereist.
Artikel 7 - Algemene ledenvergadering
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar door het Bestuur een algemene
ledenvergadering bijeengeroepen. In de algemene ledenvergadering komen onder meer in
behandeling:
a. de jaarrekening;
b. het jaarverslag;
c. de door de statuten voorgeschreven benoemingen en verkiezingen.
2. De leden zijn bevoegd schriftelijk vragen te stellen aan de voorzitter en voorstellen te doen ter
behandeling op de algemene vergadering; deze vragen en voorstellen dienen op een zodanig tijdstip te
worden verzonden dat zij door de voorzitter tenminste twintig dagen voor datum van de vergadering
worden ontvangen. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid en artikel 7 van de statuten
stelt het Bestuur de agenda van de algemene vergaderingen vast.
3. De oproep tot de algemene ledenvergadering wordt, vergezeld van de agenda, tenminste veertien
dagen vóór de dag van vergadering aan de leden toegezonden, aan de adressen zoals deze bekend zijn
uit het ledenregister.
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4. Zijn blijkens de getekende presentielijst alle leden casu quo hun gemachtigden aanwezig, dan kan met
algemene stemmen ook beslist worden over zaken die niet op de agenda vermeld zijn.
5. Behalve de in het vorige artikel bedoelde algemene ledenvergadering, schrijft het Bestuur een
algemene ledenvergadering uit zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.
6. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende van het aantal stemgerechtigde
leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van niet
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.
7. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden. Over de toelating van andere personen
dan de leden, beslist het Bestuur.
8. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd lid ter
vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde slechts voor twee andere leden
ter vergadering zijn stem uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
9. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering.

Artikel 8 [NIEUW] - Subverenigingen
1. Indien leden gezamenlijk een deelgebied van de hematologie wensen te beoefenen kunnen zij door het
bestuur van de vereniging als subvereniging worden erkend. Deze erkenning kan door het bestuur van
de vereniging worden ingetrokken indien de activiteiten van de subvereniging niet (langer) verenigbaar
zijn met de doelstellingen van de vereniging en de kaders die in de statuten en reglementen van de
vereniging zijn gesteld.
2. De subvereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
3. De statuten en reglementen van de subvereniging zijn niet strijdig met de statuten en de reglementen
van de vereniging.
4. De vertegenwoordiger in het Bestuur van de vereniging is zowel lid van de vereniging als bestuurslid
van de subvereniging.
5. Een subvereniging heeft ten doel in de specifieke behoefte van de desbetreffende discipline te
voorzien. In die zin moet een subvereniging gezien worden als een concentratie van expertise op een
bepaald gebied. Enige uitzonderingen zijn:
a. de juniorvereniging, die ten doel heeft de belangen van de AIOS hematologie te behartigen;
b. de subvereniging voor de beroepsbelangen, die ten doel heeft de professionele belangen van de bij
haar aangesloten leden te behartigen.
6. Van een nieuw te erkennen subvereniging, worden bestuursleden goedgekeurd door het bestuur van
de vereniging.
7. Voor een bestaande subvereniging worden bestuursleden kandidaat gesteld en benoemd door de
subvereniging, mits de vereniging niet binnen dertig dagen negatief heeft gereageerd op de
bekendmaking van een voorgenomen kandidaatstelling of benoeming.
8. De subverenigingen dragen zelfstandige verantwoordelijkheid voor de (financiële) huishouding.
9. De subverenigingen dragen zelfstandige verantwoordelijkheid voor:
a. het bevorderen, bewaken en verantwoorden van de kwaliteit van een specifiek aspect van de
hematologie en het definiëren en uitdragen van de waarde van een specifiek aspect van de
hematologie voor patiënt en maatschappij, of
b. het behartigen van de professionele belangen van de bij haar aangesloten leden.
10. Bij het opstellen van een richtlijn op initiatief van een subvereniging, kan de subvereniging een
mandateringsverzoek tot de vereniging richten. De vereniging zal een richtlijn opgesteld op initiatief
van een subvereniging autoriseren, mits de subvereniging in alle fasen van de ontwikkeling van de
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richtlijn het richtlijnbeleid van de vereniging heeft gevolgd.
11. De subvereniging brengt de vereniging zo spoedig mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen of
activiteiten die van belang zijn voor de vereniging.
12. De notulen van subverenigingen, worden in afschrift verzonden aan het bestuur van de vereniging.
Artikel 9 [NIEUW] - Werkgroepen en commissies
1. Indien leden gezamenlijk een deelgebied van de hematologie wensen te beoefenen kunnen zij door het
bestuur van de vereniging als werkgroep (of expertisegroep) worden erkend. Het bestuur is bevoegd
ter behartiging van bepaalde belangen commissies in het leven te roepen.
2. Een werkgroep- of commissielid dient lid van de vereniging zijn.
3. Van nieuw in te stellen werkgroepen en commissies, wordt de benoeming van leden goedgekeurd door
het bestuur van de vereniging. Voor bestaande werkgroepen en commissies worden de leden benoemd
door de betreffende commissie of werkgroep.
4. Van werkgroep- en commissieleden wordt verwacht dat zij zich actief inzetten en regelmatig aanwezig
zijn bij werkgroep- en commissievergaderingen.
5. Werkgroepen en commissies hebben geen eigen geldmiddelen. Activiteiten worden in overleg met het
bestuur van de vereniging begroot binnen het budget van de vereniging. Financiële afspraken en/of
contracten worden uitsluitend aangegaan door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks
bestuur van de vereniging.
6. Werkgroepen en commissies treden niet zelfstandig naar buiten zonder toestemming van het bestuur
en kunnen de vereniging niet jegens derden binden.
7. Het is een werkgroep of commissie toegestaan om een reglement vast te stellen. Dit reglement mag
niet strijdig zijn met de statuten en reglementen van de vereniging.
8. De notulen van werkgroep- en commissievergaderingen worden in afschrift verzonden aan het bestuur
van de vereniging.
9. Het bestuur van de vereniging kan besluiten tot opheffing van een werkgroep of commissie. Opheffing
kan geschieden indien de activiteiten van de werkgroep of commissie niet (meer) verenigbaar zijn met
de doelstellingen van de vereniging of de kaders die in de statuten of de reglementen van de vereniging
zijn gesteld.
10. Bij het opstellen van richtlijnen volgen werkgroepen het richtlijnbeleid van de vereniging. De vereniging
geldt als initiatiefnemer van richtlijnen opgesteld door een werkgroep van de vereniging.
Artikel 10
In alle gevallen waarin de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden geregeld zoals in de statuten vermeld.

huishoudelijk reglement NVvH/27 januari 2017 – pag.

4

