Huishoudelijk Reglement Bestuur Nederlandse Vereniging voor
Klinische Geriatrie
Artikel 1. Instelling
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en met al hetgeen in het kader
daarvan noodzakelijk is.
Artikel 2. Doelstelling en taakomschrijving
2.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur kan zodanig een of meer van zijn
bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen op grond van statuten of reglementen.
Artikel 3. Samenstelling
3.1. Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden, waaronder voorzitter en penningmeester
3.2. Eén lid is de voorzitter van de jNVKG
3.3. Uitsluitend gewone leden van de NVKG kunnen worden benoemd tot bestuurslid.
3.4. Het bestuur kent bij voorkeur een vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij
afwezigheid.
3.5 Het bestuur streeft naar een vertegenwoordiging in het bestuur van academie, (opleidings)perifeer
ziekenhuis en GGZ.
5.4. Het bestuur zoekt naar een evenwichtige taakverdeling over de bestuursleden. Het bestuur
bewaakt de continuïteit en de planmatige doorstroom van bestuursleden binnen het bestuur.
Artikel 4. De benoeming van de leden
4.1. Benoeming van de voorgedragen bestuursleden vindt plaats door een besluit van de
ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bestuursleden worden
ontslagen door een besluit van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen.
4.2. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar, herbenoeming kan onbeperkt
geschieden.
4.3. Het bestuur maakt tenminste 10 dagen voor een ledenvergadering een voordracht op
voor een (nieuw) te benoemen voorzitter, secretaris en/ of penningmeester of van andere
nieuw te benoemen bestuursleden.
4.4. Tegenkandidaatuur kan, getekend door tenminste vijf leden, schriftelijk worden ingediend bij het
bestuur, minstens 4 weken voor een algemene vergadering waarop stemming moet plaatsvinden.
Artikel 5. Werkwijze
5.1. Het bestuur vergadert tenminste tien maal per jaar.
5.2. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of een ander bestuurslid dat nodig achten
5.3. Het bijeenroepen van algemene vergaderingen en de verslaggeving daarvan.
5.4. Het bestuur brengt na afloop van het kalenderjaar schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering
over de werkzaamheden in het voorbije kalenderjaar.
5.5. De penningmeester van het bestuur brengt jaarlijks een financieel verslag uit en presenteert een
begroting voor het nieuwe kalenderjaar aan de algemene vergadering.
5.6. Het bestuur benoemt jaarlijks uit de gewone leden een kascontrole commissie.
5.7. Het instellen van commissies en werkgroepen, het schriftelijk formuleren en zo nodig
bijstellen van taakopdrachten aan deze commissies en werkgroepen, alsmede het in nauw
overleg met deze commissies en werkgroepen opstellen van een huishoudelijk reglement. Het
bestuur bewaakt de communicatie met commissies en werkgroepen, onder meer door het
aanstellen van contactpersonen.
5.8. Benoeming van leden van de commissies en werkgroepen van de NVKG.
5.9. Het bestuur is bevoegd tot en draagt zorg voor benoeming van leden die namens de
vereniging in (externe) commissies en werkgroepen zitting nemen, tenzij deze bevoegdheid
op grond van statuten of reglementen gedelegeerd is.
5.10. Het innen en beheer van de geldmiddelen van de vereniging. Voor handelingen

uitsluitend de geldmiddelen van de vereniging betreffende, is de handtekening van de
penningmeester voldoende.
5.11. Het geven van opdrachten aan derden die werkzaamheden ten behoeve van de vereniging
verrichten.
5.12. Het afhandelen van aan de vereniging gerichte correspondentie.
5.13. De zorg voor een goede communicatie met leden langs diverse kanalen. Het bestuur
draagt zorg voor de totstandkoming en onderhoud van een website van de vereniging en voor
publicatie van verenigingsnieuws.
5.14. De zorg voor organisatie van congressen. Het bestuur draagt zorg voor
vertegenwoordiging van de NVKG in congrescommissies van congressen waarin de NVKG
(mede-) organiserende vereniging is.
5.6. Besluiten binnen het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Voor een
geldig besluit moet de helft van het bestuur aanwezig zijn.
5.7 Het bestuur kan zich laten bijstaan door externe adviseurs, zij hebben geen stemrecht.
Artikel 6. Geldigheid van dit reglement
6.1. Dit reglement geldt voor de tijd van drie jaar en zal en dient aan het eind daarvan door de
ledenvergadering te worden verlengd dan wel aangepast.
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