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Artikel 1: Naam 

De afdeling maakt deel uit van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 

(V&VN) en draagt de naam: V&VN Wondexpertise 
 

 
 

Artikel 2: Doel 

1.   De afdeling heeft ten doel: het behartigen van de beroepsinhoudelijke belangen van de 

Wondexpertise en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2.   De afdeling tracht haar doel te bereiken door: 

a.   Het bevorderen van kennis, bekwaamheid en kwaliteit van de Wondexpertise. 

b.   Het (doen) verzorgen en uitgeven van een afdelingsorgaan. 

c. Het in verenigingsverband voeren van direct of indirect overleg met overheidsorganen, 

instellingen en andere organisaties. 

d.   Het beleggen van vergaderingen en studiebijeenkomsten. 

e.   Het in verenigingsverband tot stand brengen en in stand houden van een 

kwaliteitsregister waarin de leden zijn opgenomen die de education permanente 

hebben verkregen. 

f. En voorts door het aanwenden van alle andere door de wet, statuten en reglementen 

toegestane middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig 

worden geacht. 

Dit alles binnen de kaders van het verenigingsbeleid. 
 
 

Artikel 3: Afdelingsjaar 

Het afdelingsjaar valt samen met het verenigingsjaar. 
 
 

Artikel 4: Lidmaatschap van de afdeling 

1.   De afdeling kent als leden: gewone leden en buitengewone leden. 

2.   Gewone afdelingsleden hebben wondexpertise en zijn als zodanig aangesteld in de 

zorgsector. 

3.   Buitengewone afdelingsleden zijn personen die niet voldoen aan de in lid 2 van dit artikel 

gestelde eisen maar desalniettemin door het afdelingsbestuur als afdelingslid zijn toegelaten. 

4.   Het afdelingsbestuur beslist over toelating als afdelingslid. 

5.   Tegen een negatief besluit kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep, 

conform artikel 4 van het huishoudelijke reglement van de vereniging.
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Artikel 5: Schorsing en beëindiging van het afdelingslidmaatschap 

1.   Het afdelingslidmaatschap eindigt: 

a.   door de dood van het lid; 

b.   door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 

c.   door opzegging van het lid; 

d.   door opzegging door het afdelingsbestuur; 

e.   door ontzetting; 

f.    door verlies van de kwaliteit op grond waarvan het lidmaatschap was verkregen. 

2. Opzegging van het afdelingslidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden 

tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van twee maanden, met dien verstande dat een lid zijn lidmaatschap 

met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij 

zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van 

geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit 

is alsdan niet op hem van toepassing. 

3. Opzegging van het afdelingslidmaatschap door de afdeling   geschiedt   door   het 

afdelingsbestuur. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten 

voor het afdelingslidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de 

afdeling niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de afdeling niet gevergd kan worden 

het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave 

van redenen. Tegen de opzegging is beroep mogelijk conform artikel 5 van het huishoudelijk 

reglement van de vereniging. Opzegging doet het afdelingslidmaatschap met onmiddellijke 

ingang eindigen. 

4. Ontzetting uit het afdelingslidmaatschap geschiedt door het afdelingsbestuur. Deze kan alleen 

worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met het afdelingsreglement of besluiten van de 

afdeling handelt, of de afdeling op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt 

schriftelijk en met opgave van redenen. Tegen de ontzetting is beroep mogelijk conform artikel 

5 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Ontzetting doet het 

afdelingslidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen. 

5. Wanneer het afdelingslidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de 

jaarlijkse afdelingscontributie voor het geheel verschuldigd. 

6. Het afdelingsbestuur kan besluiten een afdelingslid te schorsen. Een schorsing die niet 

binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het 

afdelingslidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.
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Artikel 6: Afdelingscontributie 

1. Het afdelingsbestuur stelt de hoogte van de afdelingscontributie vast. Dit besluit maakt 

onderdeel uit van de afdelingsbegroting en behoeft conform artikel 10 lid 3 goedkeuring van 

de afdelingsvergadering. 

2. Het afdelingsbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 

de verplichting tot het betalen van de afdelingscontributie te verlenen. 
 

 

Artikel 7: Het afdelingsbestuur 

1. Het afdelingsbestuur bestaat uit tenminste 5 bestuurders. De benoeming geschiedt door de 

afdelingsvergadering uit de afdelingsleden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door 

de afdelingsvergadering. 

2. Kandidaten zijn leden zoals beschreven in 4.2. Bijzondere leden zijn uitgesloten als 

kandidaat voor het afdelingsbestuur. 
 

 

Artikel 8: Duur en beëindiging van het lidmaatschap van het 

afdelingsbestuur 

1. De benoeming van een afdelingsbestuurder geschiedt voor drie jaar. Herbenoeming is 

mogelijk en niet beperkt tot een maximaal aantal termijnen. 

2.     Een afdelingsbestuurder gefungeerd door: 

a.   het eindigen van zijn afdelingslidmaatschap; 

b.   zijn schriftelijk bedanken; 

c.   het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; 

d.   het verstrijken van zijn benoemingstermijn. 

3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het afdelingsbestuur bevoegd. In 

vacatures dient uiterlijk op de eerstvolgende afdelingsvergadering te worden voorzien. 

4. Elke afdelingsbestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door de afdelingsvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet 

binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van 

die termijn. 

5. Bestuursleden hebben wondexpertise en zijn als zodanig aangesteld in de 

zorgsector voor ten minste 24 uur per week 

6. Onder wondexpertise wordt verstaan uitoefening van de functie van 

wondverpleegkundige, wondconsulent of verpleegkundig specialist wondzorg. Met 

daarbij de desbetreffende opleiding 

7. Bestuursleden zijn ingeschreven in het V&V kwaliteitsregister. 

 
 

 

Artikel 9: Bestuursfuncties en besluitvorming van het afdelingsbestuur 

1. Het afdelingsbestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester, en zodanige andere functionarissen als het wenselijk acht. Eén 

bestuurder kan meer dan één functie bekleden. 

2. Het afdelingsbestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge het afdelingsreglement nodig is of 

de voorzitter of een andere afdelingsbestuurder zulks wenst. 
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3. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de 

afdelingsbestuurders aanwezig is. 

4.     Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 

5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgesteld, die na 

vaststelling door het afdelingsbestuur door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. 

6. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 

vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de 

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 
 

 

Artikel 10: Bestuurstaak en bevoegdheid 

1. Het afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdeling. Het afdelingsbestuur 

ontvangt de daartoe benodigde bevoegdheden van het verenigingsbestuur, conform art. 4, 

lid 2a en lid 3 van het Modelreglement voor de afdelingen. 

2. Het afdelingsbestuur kan bij de uitoefening van zijn bestuurstaak derden inschakelen en 

mandateren, echter onder volledig behoud van eigen verantwoordelijkheid. Het 

afdelingsbestuur is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het verenigingsbestuur 

en aan de afdelingsvergadering voor alle activiteiten die namens (een deel van) de 

afdeling zijn of worden ondernomen. 

3. Het afdelingsbestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan vast, met het bijbehorende 

begrotingsvoorstel voor de afdeling. Plan en begrotingsvoorstel behoeven goedkeuring 

van de afdelingsvergadering. Het afdelingsbestuur dient het goedgekeurde 

begrotingsvoorstel in bij het verenigingsbestuur binnen een door het verenigingsbestuur 

vastgestelde termijn. 

4. Het afdelingsbestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde beleid door middel 

van een jaarverslag met een bijbehorend voorstel voor de jaarrekening van de afdeling. 

Verslag en voorgestelde jaarrekening behoeven goedkeuring van de afdelingsvergadering. 

Het afdelingsbestuur dient het goedgekeurde voorstel van de jaarrekening in bij het 

verenigingsbestuur binnen een door het verenigingsbestuur vastgestelde termijn.
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Artikel 11: Vertegenwoordiging 

1. De afdeling wordt vertegenwoordigd door het afdelingsbestuur op basis van daartoe door het 

verenigingsbestuur verstrekte volmachten, conform art. 9 lid 7 van de statuten en art. 4 lid 2b 

van het Modelreglement voor de afdelingen. 

2.   Het afdelingsbestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 

afdelingsbestuurders alsook aan derden, om het afdelingsbestuur binnen de grenzen van die 

volmacht te vertegenwoordigen. 
 

 

Artikel 12: Afdelingsvergadering 

1. Jaarlijks roept het afdelingsbestuur de afdelingsvergadering bijeen ter behandeling van de in 

artikel 10 lid 3 en artikel 10 lid 4 genoemde onderwerpen. 

2. Andere afdelingsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt. 

3. Voorts is het afdelingsbestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 

afdelingsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, 

verplicht tot het bijeenroepen van een afdelingsvergadering op een termijn van niet langer dan 

vier weken. 

4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 13. 
 

 

Artikel 13: Wijze bijeenroepen en toegang 

1. De afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur. De oproeping 

geschiedt schriftelijk aan de adressen van de afdelingsleden volgens het ledenregister. De 

termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die 

van de vergadering niet meegerekend. 

2.     Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld. 

3. Toegang tot de afdelingsvergadering hebben alle niet geschorste afdelingsleden en 

afdelingsbestuurders. 

4. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de 

afdelingsvergadering. 
 

 

Artikel 14: Stemrecht en besluitvorming 

1. In afdelingsvergaderingen hebben alle niet geschorste afdelingsleden stemrecht. Ieder 

zodanig lid kan één stem uitbrengen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen 

door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
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2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd 

als niet te zijn uitgebracht. 

3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van personen, is het 

voorstel verworpen. 

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de afdelingsvergadering besluit tot 

stemming bij acclamatie. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de voorgedragen 

kandidaten) plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, 

dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 

gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt 

telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, 

evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste 

aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 

stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op 

wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 

uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, 

beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

5. Een eenstemmig besluit van alle afdelingsleden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het afdelingsbestuur genomen, dezelfde kracht als 

een besluit van de afdelingsvergadering. 

6. Het ter afdelingsvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de 

afdelingsvergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 

voorstel. 

7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, 

dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 

afdelingsvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
 

 

Artikel 15: Voorzitterschap en notulen 

1.     De afdelingsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het afdelingsbestuur. 

Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere door het afdelingsbestuur aan te wijzen 

bestuurders als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, 

dan voorziet de afdelingsvergadering daarin zelve.
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2. Van het verhandelde in elke afdelingsvergadering worden door of namens de secretaris of 

een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen 

worden door de voorzitter en secretaris van de vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan 

door hen getekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. 

3. Indien een afdelingsvergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 3 van 

deze statuten op verzoek van afdelingsleden wordt bijeengeroepen, dan kunnen degenen die 

de vergadering hebben verzocht anderen dan afdelingsbestuurders belasten met de leiding 

van de afdelingsvergadering en het opstellen van de notulen. 
 

 

Artikel 16: Afdelingscommissies 

1.     Het afdelingsbestuur kan één of meerdere afdelingscommissies instellen en opheffen. 

2.     Het afdelingsbestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de afdelingscommissies vast. 

3. De leden van de afdelingscommissies worden benoemd en ontslagen door het 

afdelingsbestuur. 
 

 

Artikel 17: Reglementwijziging 

1. In het afdelingsreglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit 

van de afdelingsvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 

van het reglement zal worden voorgesteld. 

2. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en 

die van de vergadering niet meegerekend (conform art. 13 lid 1). De oproeping gaat 

vergezeld van een voorstel waarin de wijziging woordelijk is opgenomen. 

3. Het besluit tot wijziging van het reglement kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Artikel 18 

 

Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien op de afdelingsvergadering alle 

stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot reglementswijziging met tenminste 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen wordt genomen. 

 
Artikel 19 

 

Een reglementswijziging behoeft goedkeuring van het verenigingsbestuur. 


