Besluiten Ledenraad 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. Hieronder volgt
een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen:
Deskundigheidsbevordering en art. 3 Wet BIG
De minister van VWS heeft al lange tijd geleden aangekondigd een nieuwe Wet BIG aan de
Tweede Kamer aan te willen bieden. Hoewel er nog geen definitieve teksten bekend zijn, is er
op ambtelijk niveau wel contact over de invulling van de kwantitatieve (uren) en de
kwalitatieve (deskundigheidsbevordering) norm van het beroep. Tijdens de
Ledenraadsvergadering gaan de leden uitgebreid in op de mogelijke veranderingen in de Wet
BIG, het belang van het nemen van de regie door de beroepsgroep zèlf, etc. Zodra er
definitieve teksten beschikbaar zijn worden deze voor consulatie op het internet geplaatst.
V&VN blijft de ontwikkelingen volgen en zal haar leden tijdig informeren.
Verantwoording 2016: jaarverslag en jaarrekening
Het verenigingsbestuur heeft de verantwoording voor haar activiteiten in 2016 opgenomen in
het jaarverslag en in de jaarrekening 2016. Het jaarverslag is dit jaar anders van opzet: in
plaats van een opsomming per activiteit op beleidsniveau is veel meer aangegeven wat de
meerwaarde is voor de individuele leden. Leden komen uitgebreid aan het woord over hun
ervaringen met V&VN.
Voor 2016 is sterker dan in voorgaande jaren een verbinding gemaakt tussen het jaarverslag
en de jaarrekening. Het jaarverslag wordt in de laatste week van juni openbaar gemaakt via
internet (en in papieren druk).
Tarieven 2018
De Ledenraad heeft ingestemd met de volgende tarieven:

2018
Lidmaatschap V&VN gewone leden

€ 69,00

Lidmaatschap V&VN studenten/65+

€ 28,50

Kwaliteitsregister V&VN (incl BTW)

€ 67,00

Afdelingslidmaatschap 1e tarief

€ 20,50

Afdelingslidmaatschap 2e tarief

€ 40,50

Afdelingslidmaatschap

3e

tarief

€ 61,00

Afdelingslidmaatschap 4e tarief

€ 81,00
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De Ledenraad heeft aangegeven te willen streven naar een passend lidmaatschap voor
studenten. Dit wordt nader uitgewerkt en in een volgende vergadering besproken.

V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg
V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg heeft de afgelopen drie jaar een flinke groei
doorgemaakt. Het platform is gegroeid van 89 leden op 1 mei 2014 naar 189 leden op 1 mei
2017. Het platform wil graag verder als afdeling, met een afdelingsbestuur en een
beleidscyclus die daarbij past. De Ledenraad ondersteunt deze wens en past het
Huishoudelijk Reglement dienovereenkomstig aan.

Statuten
De huidige statuten dateren uit 2006 en bevatten de afspraken die rond het ontstaan van
V&VN door de verschillende fusiepartners zijn gemaakt. Bij de fusie met LEVV en Sting in
2010 is één artikel toegevoegd, voor de rest zijn de afspraken ongewijzigd gebleven.
Omdat er de afspraken, zoals vastgelegd in de statuten, op een aantal onderdelen aan
herziening toe waren worden aan de Ledenraad een aantal wijzigingsvoorstellen voorgelegd.
De Ledenraad kon zich hierin vinden. Ook zijn de afspraken m.b.t. de Ledenraad
(samenstelling, totstandkoming) doorgenomen. Deze afspraken worden de komende
maanden verwerkt in juridisch kloppende teksten en tijdens de Ledenraadsvergadering van
28 september a.s. ter goedkeuring aan de Ledenraad voorgelegd.
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Wil je naar aanleiding van deze
terugkoppeling meer informatie, neem
dan even contact op met de
directiesecretaris van V&VN, Pauline
van der Kleijn (030 2919041 of
p.kleijn@venvn.nl).

De volgende vergadering vindt plaats
op 28 september 2017

De Ledenraad 2015 – 2018
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