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Als aanvulling op de Statuten beschrijft het huishoudelijk reglement een werkvorm voor de afspraken 
en verplichtingen zoals beschreven in de Statuten. 
 

Algemeen: waar in het Huishoudelijk Reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, is tevens de 
vrouwelijke bedoeld. 
 
Het Meerjarenbeleidsplan van de NVST geeft richting aan het beleid dat de vereniging voert om het 
doel van de vereniging te realiseren.  
 
Hoofdstuk 1. LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING 
 
De vereniging kent, conform artikel 4 van de Statuten, leden, aspirant-leden, en begunstigers. 
 
1.1 
Leden 
dit zijn 
 

• logopedisten die ten tijde van de ALV van november 2014 bij de vereniging bekend waren als 
lid van de NVST 

• logopedisten die ten tijde van de ALV van november 2014 bij de vereniging bekend waren als 
lid van de NVST,en die zijn ingeschreven in het Register European Fluency Specialists  

• logopedisten die de European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF)-opleiding 
succesvol hebben afgerond, en die zijn ingeschreven in het Register European Fluency 
Specialists 

• logopedisten, anders opgeleid dan bovengenoemd, die een inschrijvingsbewijs van het 
Register European Fluency Specialists kunnen voorleggen aan de NVST. 

• Ere-leden; "personen van verdienste". 
• Bij wijze van uitzondering, na overleg met - en met akkoord van het NVST-bestuur, personen 

die BIG- geregistreerd zijn en zich naar behoren verdiept hebben in stotteren en spraak-taal 
 
 
1.2 
Aspirant-leden 
dit zijn 

• Logopedisten die ECSF-opleiding volgen 
 
LEDEN: 
 
Leden voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven onder artikel 4.1 van de statuten. Leden dragen 
actief bij aan een bepaalde taak ten behoeve van de organisatie, of aan een deelgebied van het doel 
van de vereniging; dit ten behoeve van het voortbestaan en de ontwikkeling van de vereniging. Leden 
worden geacht de vereniging geldelijk te ondersteunen in het bereiken van de door haar gestelde 
doelen. 
 
De verantwoordelijkheden en taken zijn beschreven de Statuten en in het Meerjarenbeleidsplan van 
de NVST. 
 
Leden 
- ontvangen informatie  
- hebben toegang tot de A.L.V.en het openbare deel en het gesloten deel van de website van de 

NVST  
- hebben stemrecht en spreekrecht 
- nemen deel aan te organiseren activiteiten 
 
 
1.3 



Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging 
onder opgave van tenminste de volgende gegevens: 
a) naam, voornamen, geboortedatum en geslacht 
b) volledig adres en telefoonnummer: privé en werk 
c)  mailadres waarop men NVST-mail wil ontvangen 
d) akkoord met eenmalige betaling van entreegeld (wanneer dit nog niet is gebeurd in de fase van 

aspirant-lid) 
d)  akkoord met betaling van de jaarlijkse contributie als: lid 
 
 
1.4 
Na ontvangst van  de aanvraag  volgt een weging door de Opleidingscommissie (OC) in 
overeenstemming met art. 5 sub 2 van de statuten. De OC brengt vervolgens advies uit aan het 
bestuur..  
 
Het bestuur beslist over toelating als lid, conform art. 5 sub. 3 van de statuten. 
 
Wanneer het bestuur akkoord is, ontvangt de aanvrager een schriftelijk bevestiging daarvan en een 
uitnodiging voor betaling voor contributie en, indien van toepassing, van entreegeld. 
 
1.5 
 
De contributie  en entreegeld voor leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering (A.L.V.). 
 
1.6 
Voorwaarden om lid te kunnen blijven: 

• inschrijving in het Register European Fluency Specialists. 
•  Herregistratie voor het Register European Fluency Specialists volgens de richtlijnen van de 

ECSF voor dit register. 
• Minstens 1 keer per jaar de ALV van de NVST bezoeken 
• Aantoonbaar actief lid zijn van minimaal één NVST werkgroep of commissie. 

 
1.7 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en conform artikel 7, ad 1b, van de Statuten te 
gebeuren. 
 
 
ASPIRANT-LEDEN 
 
Aspirant-leden bezitten binnen de vereniging niet dezelfde rechten en plichten als gewone leden. 
Het onderscheid tussen leden en aspirant-leden is slechts ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van 
de specialisatie "logopedist-stottertherapeut". 
 
Aspirant-leden 
- ontvangen informatie  
- hebben toegang tot de A.L.V. en het openbare deel en het gesloten deel van de website van de 

NVST  
- hebben spreekrecht en geen stemrecht 
- mogen deelnemen aan te organiseren activiteiten, maar zijn daartoe niet verplicht 
 
 
1.7 
Aanmelding als aspirant-lid van de vereniging geschiedt schriftelijk aan het secretariaat van de 
vereniging onder opgave van tenminste de volgende gegevens: 
a) naam, voornamen, geboortedatum en geslacht 
b) volledig adres en telefoonnummer: privé en werk 
c)  mailadres waarop men NVST-mail wil ontvangen 
d) akkoord met eenmalige betaling van entreegeld 
d)  akkoord met betaling van de jaarlijkse contributie als: aspirant-lid 



 
 
1.8 
Na ontvangst van  de aanvraag  volgt een weging door de Opleidingscommissie (OC) in 
overeenstemming met art. 5 sub 2 van de statuten. De OC brengt vervolgens advies uit aan het 
bestuur.  
 
Het bestuur beslist over toelating als lid, conform art. 5 sub. 3 van de statuten. 
 
Wanneer het bestuur akkoord is, ontvangt de aanvrager een schriftelijk bevestiging daarvan en een 
uitnodiging voor betaling voor contributie en, indien van toepassing, van entreegeld. 
Het aspirant-lid ontvangt tevens advies aan welke eisen nog voldaan moet worden om "lid" te worden. 
 
1.9 
De contributie  en entreegeld voor aspirant-leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering (A.L.V.). 
 
1.10 
Aspirant-leden dragen ervoor voor om binnen een redelijke termijn  te voldoen aan de scholingseisen 
zoals beschreven is bij “Leden”. 
Het bestuur heeft het recht, indien niet aan de scholingseisen wordt voldaan, en na het betreffende 
aspirant-lid gehoord te hebben, het lidmaatschap te beëindigen.  
 
1.11 
Opzegging als Aspirant-lid dient schriftelijk en conform artikel 7, ad 1b, van de Statuten te gebeuren. 
 
Hoofdstuk 2: BEGUNSTIGERS 
 
Begunstigers zijn mensen met een interesse voor vloeiendheidsstoornissen, die geen lid of  aspirant-
lid zijn.  
Begunstigers worden geacht de vereniging geldelijk te ondersteunen in het bereiken van de door haar 
gestelde doelen. 
 
Begunstigers 
- ontvangen informatie  
- hebben toegang tot de A.L.V.en het openbare deel van de website van de NVST  
- hebben geen stemrecht, wel spreekrecht 
- mogen deelnemen aan te organiseren activiteiten, waarbij leden en aspirant-leden voorrang 

hebben. 
 
2.1 
Aanmelding als begunstiger van de vereniging geschiedt schriftelijk aan het secretariaat van de 
vereniging met opgave van 
a) naam, voornamen, geboortedatum en geslacht 
b) volledig adres en telefoonnummer: privé en werk 
c) mailadres waarop men NVST-mail wil ontvangen 
d) akkoord met betaling van de jaarlijkse contributie als: begunstiger 
 
2.2 
Na ontvangst van  de aanvraag  volgt een weging door de Opleidingscommissie (OC) in 
overeenstemming met art. 5 sub 2 van de statuten. De OC brengt vervolgens advies uit aan het 
bestuur. 
 
Het bestuur beslist over toelating als begunstiger, conform art. 5 sub. 3 van de statuten. 
 
Wanneer het bestuur akkoord is, ontvangt de aanvrager een schriftelijk bevestiging daarvan en een 
uitnodiging voor betaling voor contributie. 
 
 
2.3. 



De bijdrage voor begunstigers wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering 
(A.L.V.). 
 
2.4 
Opzegging als Begunstiger dient schriftelijk en conform artikel 7, ad 1b, van de Statuten te gebeuren. 
 
 
Hoofdstuk 3: FINANCIËN 
 
CONTRIBUTIES EN BIJDRAGEN 
  
3.1 
Betaling van contributies, bijdragen e.a. geschieden aan de penningmeester. 
 
3.2 
Jaarlijks, in de maand januari, stuurt de penningmeester een nota van de contributie naar de leden en 
begunstigers ter voldoening van hun financiële verplichtingen. 
Betaling dient uiterlijk 6 weken daaropvolgend te hebben plaats gevonden. 
 
3.3 
Leden en aspirant-leden, die in de loop van het verenigingsjaar tot de vereniging toegetreden zijn, zijn 
de contributie naar evenredigheid, gekend in halve jaren van het lopende verenigingsjaar, 
verschuldigd. 
 
3.4 
Begunstigers, die in de loop van het verenigingsjaar zijn toegelaten als begunstiger, zijn de bijdrage 
naar evenredigheid, gekend in halve jaren van het lopende verenigingsjaar, verschuldigd. 
 
3.5 
Indien de contributie niet binnen de gestelde termijn is voldaan, dan wordt hiertoe gemaand middels 
een eerste herinnering. 
Wordt daaraan niet binnen 4  weken gevolg gegeven, dan volgt een tweede aanmaning, middels een 
tweede herinnering met de aanzegging, dat de persoon geroyeerd wordt als lid van de NVST mits niet 
binnen 4 weken na dagtekening van de 2e herinnering betaald is.  
Vindt betaling na de tweede aanmaning niet plaats, dan kan het bestuur overgaan tot het nemen van 
rechtsmaatregelen en zal ontzetting uit het lidmaatschap het gevolg zijn. 
De toezending van convocaten e.d. betreffende de NVST wordt op dat moment gestopt. 
Deze persoon blijft verplicht om zijn contributies te voldoen.  
Wil een persoon na een royement wederom lid worden van de NVST dan wordt de procedure gevolgd, 
zoals deze bekend  is voor nieuwe leden van de NVST. 
 
3.6 
In uitzonderingsgevallen beslist het bestuur over een afwijkende contributiebetaling (statuten art. 6 
sub.2). 
 
3.7 
Indien de bijdrage door de begunstiger niet binnen de gestelde tijd wordt voldaan, zal de begunstiger 
schriftelijk hieraan worden herinnerd. Vindt betaling ook na de tweede herinnering niet plaats, dan 
wordt aangenomen dat de begunstiger de vereniging niet verder wenst te ondersteunen en stopt 
toezending van convocaten en dergelijke. 
 
 
Hoofdstuk 4: BESTUUR 
 
VERGOEDINGEN 
 
4.1 
Reis- en andere onkosten door het bestuur en leden in het belang van de vereniging gemaakt, komen 
voor vergoeding in aanmerking binnen grenzen door het bestuur te stellen. 
 



4.2 
Het bestuur kan besluiten bijzonder omvangrijke taken, die niet meer begrepen kunnen worden als 
normale bestuurstaken, door derden te laten uitvoeren en voor vergoeding in aanmerking te laten 
komen. 
 
4.3 
Onverminderd het in art. 8 en art. 9 van de statuten bepaalde, verdeelt het bestuur onderling de 
functies en bepaalt met inachtneming van de inhoud van dit reglement de inhoud van de functies. 
 
4.4 
In geval van langdurige ontstentenis van een bestuurslid zijn de bestuursleden bevoegd een 
plaatsvervanger aan te wijzen die tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zal 
functioneren. 
 
Op de eerstvolgende Vergadering zal definitief worden beslist of de plaatsvervanger zal blijven 
functioneren zolang dit noodzakelijk wordt geacht. 
 
Hoofdstuk 5: WERKZAAMHEDEN BESTUURSLEDEN 
 
5.1 
Bij de voorzitter berust de algemene coördinatie van de activiteiten van de vereniging. Hij leidt de 
A.L.V. en de bestuursvergaderingen. 
Hij ziet toe op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, zowel door het bestuur zelf 
als door de leden en de begunstigers. 
 
5.2 
De secretaris zorgt voor de convocaties en de notulen van zowel de bestuurs- als de Algemene Leden 
Vergadering, het gereedmaken van het jaarverslag, het beantwoorden van brieven en het voeren van 
correspondentie namens de vereniging en het beheer van het archief. 
 
5.3 
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, het innen van contributies van de leden 
en de bijdragen van de begunstigers, het bijhouden van het kas-, bank- en giroboek, het opmaken van 
de jaarbalans, het financieel jaaroverzicht, de jaarrekening, de begroting, e.a. 
 
5.4 
De penningmeester van de vereniging is gerechtigd tot het eigenmachtig opnemen van kasgeld en het 
doen van betalingen telkens tot een bedrag van  € 1.500,=. 
Hogere opnamen en betalingen behoeven de schriftelijke goedkeuring van de voorzitter en de 
secretaris tezamen. 
 
Hoofdstuk 6: BESTUURSVERGADERING 
 
6.1 
Per jaar zullen minimaal zes vergaderingen van het bestuur plaats vinden en verder zoveel vaker als 
minimaal twee bestuursleden dit nodig achten. In dit laatste geval is de voorzitter verplicht zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na aanvraag, een vergadering te doen uitschrijven. 
 
6.2 
Tijdens bestuursvergaderingen worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen 
(helft + 1 ). 
Niet op de bestuursvergadering aanwezige bestuursleden kunnen middels een ander bestuurslid hun 
stem uitbrengen aan de voorzitter of diens plaatsvervanger. 
 
6.3 
De notulen van de bestuursvergadering zullen binnen drie weken na de betreffende vergadering aan 
de bestuursleden worden toegezonden. 
 
Hoofdstuk 7: KASCONTROLECOMMISSIE 
 



7.1 
Na afloop van het verenigingsjaar en tenminste één maand voor de Algemene Leden Vergadering 
wordt de kascontrolecommissie door de penningmeester in de gelegenheid gesteld de betreffende 
bescheiden te controleren. 
 
Worden deze in orde bevonden, dan zal zij de A.L.V. voorstellen om het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid. De kascontrolecommissie betrekt tevens globaal de 
doelmatigheid van de besteding bij zijn bevindingen. 
 
7.2 
Van haar bevindingen maakt de commissie een verslag dat wordt bekrachtigd met de handtekeningen 
van de commissieleden. 
 
Op de eerstvolgende jaarvergadering brengt de commissie verslag uit. Mededelingen aan derden 
mogen door de kascontrole commissie of haar leden niet worden verstrekt. 
 
Hoofdstuk 8: ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
8.1 
Jaarlijks wordt tussen 1 januari en 30 juni de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) gehouden (art. 
11, sub 1 van de statuten). 
 
8.2 
Behoudens de onder 8.2  genoemde vergadering kunnen op voorstel van: 
a) het bestuur 
b) indien tenminste 10 leden dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, 
algemene leden vergaderingen (A.L.V.) worden bijeengeroepen. 
 
8.3 
Bij het onder 8.2.b vermelde, moet dit verzoek aan het bestuur met redenen omkleed zijn en met 
opgave van de punten die men behandeld wenst te zien. Deze vergadering moet binnen twee  
maanden na indiening van het verzoek plaats vinden. Zo niet, dan zijn de in dit lid genoemde leden 
zelf bevoegd die vergadering te beleggen. 
 
8.4 
Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben: 
a) de leden 
b) de begunstigers 
c) de overige door het bestuur toe te laten personen. 
 
8.5 
Tot de taak van de Jaarvergadering (A.L.V.) behoren: 
a) de behandeling van het verslag en de exploitatierekening over het afgelopen verenigingsjaar en de 

begroting van het lopende jaar 
b) de behandeling van het door de kascontrolecommissie ter vergadering uitgebrachte verslag van 

haar werkzaamheden 
c) verkiezing kascontrolecommissie 
d) de onder punt 8.6 genoemde taken 
 
8.6 
Tot de taak van de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) behoren: 
a) de verkiezing van de bestuursleden 
b) de behandeling van de voorstellen van het bestuur, van de commissies en de leden 
c) de behandeling van de overige op de agenda geplaatste punten 
 
8.7 
De oproep tot de A.L.V. geschiedt schriftelijk tenminste drie weken voor die vergadering onder 
vermelding van plaats en agenda. 
 
8.8 



Voorstellen van de leden, commissies e.a. moeten minstens drie weken voor de A.V. bij het bestuur 
zijn binnengekomen. 
 
8.9Het bestuur kan staande elke A.L.V. voorstellen doen die in behandeling worden genomen, tenzij 
de vergadering zich met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen hiertegen verklaart. 
 
8.10 
Agendapunten voor de A.L.V. kunnen tot het aanvangsuur worden ingediend door: 
a) het bestuur 
b) tenminste vijf leden gezamenlijk 
 
8.11 
Tijdens de A.L.V. kunnen agendapunten door elk lid worden ingediend. Deze agendapunten kunnen 
slechts in behandeling worden genomen indien tenminste 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde 
leden hiermee instemmen. 
 
8.12Beleidsvoorstellen die niet bij de oproep voor de vergadering conform art. 12, sub 3 van de 
statuten als te behandelen zijn vermeld, kunnen worden besproken, doch daarover kan geen besluit 
worden genomen. 
 
8.13 
Tenzij elders in statuten en huishoudelijk reglement anders is gesteld, worden op een A.L.V. besluiten 
genomen bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
 
8.14 
De leden hebben het recht van initiatief, van amendement en van interpellatie. 



8.15 
In de A.L.V. benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen.  
-Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes. 
-Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de vergadering (na stemming) een 
schriftelijke stemming nodig acht. 
 
8.16 
Geldige stemmen zijn: 
a) ingeval er slechts één kandidaat is: 

- die stembriefjes, waarop de naam van de kandidaat vermeld staat 
- die stembriefjes, waarop duidelijk het woord "voor", "tegen" of "onthouding" is geschreven 

b) ingeval er meerdere kandidaten zijn: 
- die stembriefjes waarop de naam van één van de kandidaten staat vermeld, of de namen van het 
aantal te verkiezen personen.  

 
8.17. 
a) Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.  
b) Wanneer (een) te verkiezen persoon (personen) bij de eerste stemming niet de volstrekte 

meerderheid (helft + 1) op zich heeft (hebben) verenigd vindt een nieuwe vrije stemming plaats. 
Leidt deze niet tot een resultaat, dan heeft "herstemming" plaats tussen hen, die bij de tweede vrije 
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd en wel in geval van één vacature: tussen 
twee personen. 
Ingeval van meerdere vacatures waarover tegelijk wordt gestemd; tussen tweemaal zoveel 
personen als er vacatures zijn. 

c) Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer personen in aanmerking, dan heeft 
over hen een herstemming plaats. 

d) Bij herstemming is de gewone meerderheid beslissend. 
e) Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. 
f) Wanneer meer personen dan het vereiste aantal de volstrekte meerderheid hebben (helft + 1 ), 

dan zijn zij verkozen die de meeste stemmen hebben verkregen. 
 
8.18 
De secretaris of zijn vervanger houdt een presentielijst bij van de ter A.L.V. verschijnende 
stemgerechtigde leden en andere personen, alsmede een lijst van stemgerechtigde leden, die 
overeenkomstig art. 112 sub 6 van de statuten hun stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd 
ander stemgerechtigd lid uitbrengen. De presentielijst wordt gehanteerd bij stemmingen. 
 
8.19 
In de notulen wordt een opgave gedaan van het aantal stemgerechtigde leden, van de inhoud van de 
ingekomen stukken en van de gedane mededelingen en kennisgevingen. 
Verder verslag van de gedane voorstellen, van de inhoud van de gevoerde beraadslagingen en van 
de genomen besluiten. 
 
8.20 
Na het vaststellen van de notulen van de vorige A. L.V. doet de voorzitter, dan wel op diens verzoek 
een ander bestuurslid, een korte opgave van alle sedert de vorige A.L.V. ingekomen voor de A.L.V. 
bestemde stukken en legt namens het bestuur de nodige voorstellen ter beslissing aan de .A.L.V. 
voor. 
 
8.21 
Ook worden de in de agenda aangekondigde onderwerpen ter beoordeling aan de A.L.V. voorgelegd 
in de volgorde als op de agenda vermeld, tenzij de vergadering anders beslist. 
 
8.22 
Bij de aanvang van de beraadslagingen over enig voorwerp kan de A.L.V. op voorstel van de 
voorzitter regels stellen met betrekking tot de spreektijd. 



8.23 
a) De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd. Hiervan kan worden 

afgeweken wanneer iemand het woord vraagt over een persoonlijk feit, over de indiening van een 
motie van orde of over de vaststelling van het vraagpunt zoals dit door de voorzitter is 
geformuleerd en aan de A.L.V. ter beslissing is voorgelegd. 

b) De voorzitter kan een aanwezige, die van het onderwerp afwijkt of de orde verstoort, na hem eerst 
vermaand te hebben, het woord ontnemen. 

c) leder amendement moet bij de voorzitter worden ingediend indien en voor zover zij betrekking 
hebben op en voor die vergadering geagendeerd onderwerp. 

d) Indien over een (geagendeerd) onderwerp meer voorstellen worden gedaan, beslist de voorzitter 
over de volgorde waar in deze in stemming worden gebracht. 

 
8.24De voorzitter kan, eventueel op voorstel van één of meer aanwezige leden, de vergadering voor 
een bepaalde tijd schorsen. 
 
8.25 
a) Indien de voorzitter oordeelt dat een zaak genoegzaam is toegelicht, stelt hij aan de A.L.V. sluiting 

van de beraadslagingen voor. 
b) De sluiting van de beraadslagingen kan ook door een lid worden voorgesteld indien dit wordt 

ondersteund door meerdere aanwezigen. 
c) Nadat de beraadslagingen zijn gesloten, wordt het aan de orde gestelde voorstel in stemming 

gebracht door de voorzitter. 
d) De A.L. V. kan eveneens op voorstel van de voorzitter of vijf andere ter vergadering aanwezige 

stemgerechtigde leden besluiten de beraadslagingen of stemming over een voorstel aan te houden 
tot de volgende A.L.V. 

 
8.26 
De notulen van de A.L.V. dienen uiterlijk een maand voor de volgende .A.L.V. te worden toegezonden. 
 
Hoofdstuk 9: VERENIGINGSORGAAN 
 
9.1a) Voor elke geschrift door de vereniging uitgegeven is het bestuur verantwoordelijk, daarbij 

inbegrepen de website en het (de) verenigingsblad(en). 
b) Het bestuur kan een persoon uit haar midden aanwijzen die in het bijzonder is belast met toezicht 

op de activiteiten die vallen onder a)  . 
c) Alle uitgaven ter zake van de website en eventueel het verenigingsblad gedaan komen ten laste 

van de vereniging. Alle baten voortvloeiende uit abonnementen, advertenties en verkoop vallen 
direct aan de vereniging toe. 

d) Het kan aan een redactiecommissie toegestaan worden een eigen administratie te voeren voor het 
verenigingsblad, doch deze administratie blijft ten alle tijde deel uitmaken van de totale 
administratie van de vereniging onder uiteindelijke verantwoording van de penningmeester, die van 
de redactiecommissie regelmatig overdracht van eventuele kasoverschotten mag verlangen. 

 
Hoofdstuk 10: COMMISSlES EN WERKGROEPEN 
 
De vereniging kent volgens artikel 13 van de statuten “kommissies”. De term “andere kommissies” 
wordt ingevuld door Commissies en Werkgroepen.  
De verantwoordelijkheden en taken van Commissies en Werkgroepen zijn beschreven in het 
Meerjarenbeleidsplan van de NVST. 
 
10.1 
Ieder lid van de vereniging wordt geacht aantoonbaar actief lid zijn van minimaal één NVST werkgroep 
of commissie. 
 
10.2 
Bij de samenstelling van een commissie of werkgroep krachtens art. 13 sub 1 van de statuten let het 
bestuur op met name de aanwezigheid van specifieke ervaring, deskundigheid en van de 
hoedanigheid van de in aanmerking komende personen. De leden van de commissie worden door het 
bestuur benoemd. 
 



10.3 
De instelling van een commissie of werkgroep gaat vergezeld van een door de betrokken groep 
opgestelde taakomschrijving ten behoeve van het doel van de NVST of een deelgebied van het 
doel van de vereniging. Deze taakomschrijving wordt voorgelegd aan de A.L.V. en vastgesteld in 
overleg met de aanwezige leden van de A.L.V.. 
 
10.4 
Iedere commissie of werkgroep wordt geacht per kalenderjaar een jaarverslag en een jaarplan aan te 
leveren voor plaatsing op de website van de verenging. 
 
10.5. 
Indien nodig stelt een commissie of werkgroep een begroting op die aan het bestuur ter goedkeuring 
wordt voorgelegd. Het bestuur is bevoegd om in zo'n begroting wijzigingen aan te brengen. 
 
10.6 
Onverminderd aan het bepaalde in art. 13 sub 1 van de statuten kan een commissie ter uitoefening 
van de haar opgelegde taak al hetgeen doen wat redelijkerwijs hiertoe is vereist. 
 
10.7 
Een commissie of werkgroep is uitsluitend bevoegd om van haar taakomschrijving af te wijken na 
overleg met en met toestemming hiervoor van het bestuur. Zij houdt het bestuur op de hoogte van 
haar werkzaamheden en brengt minimaal 1 x per jaar verslag uit aan de A.L. V. 
 
10.8 
Indien het bestuur zich niet kan verenigen met een door een commissie of werkgroep uitgebracht 
advies, kan zij hiervan slechts afwijken, nadat zij de desbetreffende commissie of werkgroep  van haar 
bezwaren in kennis heeft gesteld en nadat nader overleg met de commissie of een vertegenwoordiger 
ervan heeft plaats gevonden. Indien het verschil van mening blijft bestaan en de kwestie niet 
spoedeisend is, zulks ter beoordeling van het bestuur, beslist de A.L.V. Is de zaak wel spoedeisend, 
dan beslist het bestuur. 
 
10.9 
De in art. 13 sub. 1 van de statuten genoemde adviescommissie omvat de opleidingscommissie die tot 
taak heeft de mogelijkheden tot scholing van de aspirant-leden aan te geven e.a. (leerroute). 
De opleidingscommissie hanteert hierbij een opleidingsreglement.  
 
10.10. 
De A.L.V. kan besluiten een commissie of werkgroep op te heffen, behoudens de onder art. 13 sub 1 
genoemde adviescommissie. 
 
Hoofdstuk 11: PERSONEN VAN VERDIENSTE 
 
11.1 
De vereniging kent "personen van verdienste", genaamd “Ere-leden”. Dit zijn leden, die zich jegens de 
vereniging en/of stottertherapie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het 
bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de A.L.V. met tenminste 2/3 van de 
uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. 
 
11.2 
Op grond van art. 6 sub 2 van de statuten worden zij ontheven van contributie-betaling. 
 
Hoofdstuk 12: ASSOCIATE PARTNER  EUROPEAN CLINICAL SPECIALIZATION IN FLUENCY 
DISORDERS (ECSF) 
 
Met ingang van juli 2014 is de NVST Associate Partner van de ECSF. De relatie tussen de ECSF en 
de NVST is beschreven in het WORKING AGREEMENT ECSF-CONSORTIUM1.  
 
Het WORKING AGREEMENT ECSF-CONSORTIUM1 bevindt zich op de website van de NVST. 
 
12.1 



De verplichtingen die voor de NVST is aangegaan als Associate Partner zijn beschreven in het 
WORKING AGREEMENT ECSF-CONSORTIUM1 en  in het deel “Commitments “van ANNEX A: Work 
plan of the ECSF-project 
 
 
12.2 
De voordelen van het Assiciate Partnerschap voor de leden van de NVST zijn beschreven onder 
“Benefits for the Associate  Partner”. 
 
 
Hoofdstuk 13: WIJZIGING HUlSHOUDELIJK REGLEMENT 
 
De A.L.V. is gerechtigd het huishoudelijk reglement te wijzigen. 
De besluitvorming hierover geschiedt overeenkomstig hetgeen in art. 14 en art. 15 van de statuten is 
bepaald. 
 
Hoofdstuk 14: SLOTBEPALINGEN 
 
14.1. 
Het bestuur kan afzonderlijke reglementen vaststellen voor de diverse onderdelen van de activiteiten 
van de vereniging. 
 
14.2 
Bij de vaststelling of wijzigingen van de in het vorig artikel bedoelde reglementen pleegt het bestuur 
vooraf overleg met de betrokkene 
 
14.3 
Het bestuur brengt de inhoud en de wijzigingen van deze reglementen ter kennis aan de leden. 
 
14.4 
De in art. 14.1 van het huishoudelijk reglement bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de 
wet, ook waar dit geen dwingend recht bevat, noch met de statuten of met het huishoudelijk 
reglement. 
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