
ALV 9.a   

  

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 
 

 

Gevraagde actie ALV: vaststelling van het gewijzigd huishoudelijk reglement 

 

Het Huishoudelijk Reglement wordt met gewone meerderheid van stemmen vastgesteld door de 

ALV. Na vaststelling treedt de nieuwe tekst per 1 april 2016 in werking.  

 

Bijlage:  

 gewijzigde tekst Huishoudelijk Reglement, artikel 1-3 (overige artikelen ongewijzigd) 

 

Toelichting 

Op de ALV van 2015 is een nieuw huishoudelijk reglement (HR) vastgesteld. Dit is op 1 april 2015 in 

werking getreden. Aansluitend is in december 2015 het nieuwe Reglement Opleidingen en 

Registraties (ROR) vastgesteld. Dit is op 1 januari 2016 in werking getreden.  

 

De afgelopen maanden is gebleken dat op een aantal punten aanpassing van het huishoudelijk 

reglement gewenst is. Hieronder worden deze punten toegelicht.  

 

_________________________________ 

1. Harmonisatie van overgangsregelingen in HR en ROR 

 

Huidige regeling 

Een van de wijzigingen in het HR betrof de geldigheid van het aspirant-lidmaatschap. Voor aspirant-

leden die op 1 april 2015 al waren ingeschreven als aspirant-lid werd in het HR een overgangsregeling 

vastgesteld. Bepaald werd dat hun aspirant-lidmaatschap eindigt: 

 op 1 april 2018, als het aspirant-lid niet is gestart met de vervolgopleiding; 

 op 1 april 2021, als het aspirant-lid voor die tijd geen aanvraag heeft ingediend voor het gewoon 

lidmaatschap. 

 

Bezwaren  

In de uitwerking bleken deze termijnen ongelukkig gekozen. Daarom heeft het bestuur besloten de 

overgangsregeling gelijk te trekken met de ingangsdatum van het ROR (1/1/2016). Dit is al 

gecommuniceerd in het stuk in het VEN Magazine over de overgangsregeling. 
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Voorgestelde wijziging 

Dit leidt tot het volgende voorstel tot wijziging van het HR:  

 

Artikel 2.2.5, eerste lid wordt als volgt gewijzigd (wijziging onderstreept) 

 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2.3 onder b. en c. geldt voor personen die per 1 april 

2015 aspirant-lid waren van de vereniging dat hun aspirant-lidmaatschap eindigt: 

a. op 1 januari 2019, indien het aspirant-lid niet is gestart met de vervolgtraining; 

b. op 1 januari 2022, indien het aspirant-lid voor die tijd geen aanvraag heeft ingediend voor het 

gewoon lidmaatschap. 

 

_______________________________________ 

 

2. Aanpassing m.b.t. ingangstermijn geldigheid aspirant-lidmaatschap  

 

Huidige regeling 

Voor aspirant-leden van na 1 april 2015 geldt dat het aspirant-lidmaatschap vervalt: 

 na drie jaar, als het aspirant-lid niet is gestart met de vervolgopleiding; 

 na zes jaar, als het aspirant-lid voor die tijd geen aanvraag heeft ingediend voor het gewoon 

lidmaatschap.  

 

Bezwaren 

Doel van deze regeling was onder andere de geldigheid van de basistraining in de tijd te beperken. In 

de huidige formulering is de geldigheidstermijn echter niet gekoppeld aan de datum van afronding 

van de basistraining, maar aan de ingangsdatum van het aspirant-lidmaatschap. Dit is ongewenst: 

 het kan leiden tot ‘strategisch uitstellen’ van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap: hoe 

later dit aangevraagd wordt, hoe men tijd het aspirant-lid heeft totdat hij/zij aan de 

vervolgtraining moet beginnen; 

 het leidt tot rechtsongelijkheid: wie onmiddellijk na de basistraining het aspirant-lidmaatschap 

aanvraagt, moet eerder aan de vervolgtraining beginnen dan iemand die wacht met de aanvraag 

van het aspirant-lidmaatschap.  

 

Voorgestelde wijziging 

Dit leidt tot het volgende voorstel tot wijziging van het HR (wijziging onderstreept) 

2.2.3  Geldigheid aspirant-lidmaatschap 

2. In aanvulling op het gestelde in artikel 5 van de Statuten over het einde van het lidmaatschap 

eindigt het aspirant-lidmaatschap tevens:  

1. indien het wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap; 

2. drie jaar na afronding van de basistraining, indien het aspirant-lid niet is gestart met de 

vervolgtraining; 

3. zes  jaar na afronding van de basistraining, indien het aspirant-lid voor die tijd geen aanvraag 

heeft ingediend voor het gewoon lidmaatschap. 

 

______________________________ 
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3. Introductie VEN-NOTEN 

Door de wijziging van de lidmaatschapsstructuur komt een aantal groepen niet meer in aanmerking 

voor het (aspirant) lidmaatschap: 

 vanaf 1/1/2016: zij die nog geen aspirant-lid zijn, en de basistraining voor 1/1/2010 hebben 

afgerond; 

 vanaf 1/1/2019: aspirant-leden die niet tijdig begonnen zijn met de vervolgtraining;  

 vanaf 1/1/2022: aspirant-leden die niet tijdig een aanvraag hebben ingediend voor het gewoon 

lidmaatschap/registratie als practitioner; 

 vanaf 1/1/2021: gewone leden van voor 1/1/2016 die niet voldoen aan de eisen voor registratie 

als practitioner; 

 vanaf 1/1/2016: practitioners die niet voldoen aan de herregistratie-eisen.  

 

Bestuur en OC stellen voor om voor deze groep een aparte status te creëren; VEN-NOOT. VEN-

NOTEN zijn geen leden, maar wel betrokken bij de VEN. Bestuur en OC stellen voor dit als volgt vorm 

te geven: 

 zelfde contributie 

 toegang tot de ALV 

 korting bij congressen 

 geen stemrecht 

 geen deelname aan commissies en SIG 

 

Voorgestelde wijziging 

Om dit mogelijk te maken moet aan het HR een artikel over VEN-NOTEN worden toegevoegd. 

Voorgesteld wordt 

 artikel 2, Lidmaatschappen, te hernoemen tot: ‘Lidmaatschappen en VEN-NOTEN 

 aan artikel 2 het volgende sub-artikel toe te voegen: 

artikel 2.6 VEN-NOTEN 

 

2.6.1 VEN-NOOT 

Naast leden kent de vereniging VEN-NOTEN. Dit zijn personen, die niet of niet langer in aanmerking 

komen voor het aspirant-lidmaatschap of lidmaatschap, maar wel willen participeren in de vereniging 

en van wie de vereniging graag wil dat zij blijven participeren. 

2.6.2 Voorwaarden voor inschrijving als VEN-NOOT 

1. Als VEN-NOOT kunnen worden ingeschreven personen die de basistraining hebben afgerond, en 

niet of niet langer voldoen aan de eisen voor het aspirant-lidmaatschap of  het lidmaatschap. 

2. Het bestuur beslist over inschrijving van personen als VEN-NOOT. Tegen een negatief van het 

bestuur is geen beroep mogelijk.  

2.6.3  Rechten en plichten van VEN-NOTEN 

1. VEN-NOTEN betalen een financiële bijdrage die even hoog is als de contributie voor (aspirant)-

leden. 

2. VEN-NOTEN hebben het recht tot bijwoning van de algemene ledenvergaderingen. 

3. VEN-NOTEN kunnen geen deel uitmaken van commissies van de vereniging en SIG-groepen. 

4. VEN-NOTEN kunnen aanspraak maken op dezelfde kortingen op congressen en andere activiteiten 

en diensten van de vereniging als leden. 

 


