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Profielschets Ledenafgevaardigden 
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Deze profielschets is uitgangspunt bij de werving en het functioneren van ledenraadsleden. De 
profielschets wordt door de ledenraad periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
De profielschets maakt samen  met het Verkiezingsprotocol Ledenraad NVLF deel uit van het 
Reglement Ledenraad NVLF. 
 
1. Algemene doelstelling NVLF 
De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie stelt zich ten doel: 
 

1. Als beroepsorganisatie de logopedie in de meest ruime zin te profileren bevorderen en de 
belangen van haar leden na te streven, zowel vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en 
andere maatschappelijke terreinen; 

2. het bevorderen van een kwalitatief hoog niveau van de logopedie, en al hetgeen met 
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

 
Om dit doel te realiseren, heeft de NVLF een structuur in het leven geroepen waarbinnen een aantal 
organen een centrale rol vervult, te weten: de ledenraad, het verenigingsbestuur, commissies & 
werkgroepen, districten, secties en kwaliteitskringen. De ledenraad is hiervan het hoogste 
besluitvormend orgaan binnen de NVLF. 
 
2. Samenstelling en algemene taakstelling ledenraad 
 
2.1 
De ledenraad bestaat uit ledenafgevaardigden die worden gekozen uit de leden. Ieder district kan in 
beginsel drie afgevaardigden leveren, één uit ieder werkveld. De vereniging kent tien districten. De 
ledenraad kent bijgevolg een maximum aantal van dertig leden. 
 
2.2 
De ledenafgevaardigden vormen als het ware de linking pin tussen de ledenraad en de leden van het 
district waaruit zij afkomstig zijn. Zij fungeren als spreekbuis van hun district. Minimaal éénmaal per 
jaar vindt een districtsbijeenkomst plaats waarin tussen ledenafgevaardigden en districtsleden 
uitwisseling van informatie en standpunten plaatsvindt. 
 
2.3 
Buitengewone leden en aspirant-leden zijn uitgesloten van deelname aan de ledenraad. 
Lidmaatschap van de ledenraad en het vervullen van een bestuursfunctie binnen de NVLF 
(verenigingsbestuur of sectiebestuur) is onverenigbaar. 
 
2.4 
De leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar. De ledenraad vergadert 
minimaal tweemaal per jaar. 
 
3. Taken en bevoegdheden ledenraad 
 
De ledenraad, als hoogste besluitvormend orgaan binnen de NVLF: 

1. benoemt en (zonodig) ontslaat of schorst de leden van het verenigingsbestuur 
2. houdt toezicht op de uitvoering van de taken van het verenigingsbestuur 
3. verleent goedkeuring aan de begroting en financieel jaarplan 
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4. fungeert als klankbord voor het verenigingsbestuur bij beleidsvorming 
5. verleent goedkeuring aan een aantal bestuursvoornemens, zoals statutenwijziging, wijziging 

van NVLF-reglementen en de contributieregeling, voorgenomen fusie of samenwerking etc. 
 
4. Functievereisten ledenafgevaardigden 
Een ledenafgevaardigde is een logopedist die: 
 

1. de doelstelling van de NVLF onderschrijft en in staat is deze doelstelling actief uit te dragen 
2. voeling heeft met zijn/haar achterban en gemakkelijk aanspreekbaar is voor de leden 
3. beleidsmatig kan denken en handelen 
4. in staat is om het integraal belang van de NVLF te laten prevaleren boven individuele of 

deelbelangen binnen de vereniging 
5. beschikt over inlevingsvermogen 
6. besluitvaardig is 
7. communicatief vaardig is. 

 


