
Q&A bij statutenwijzigingen NVLF december 2020 

 

 

ALGEMEEN 

 

Waarom worden deze punten aangepast en andere niet? 

Het bestuur wil in 2021 de statuten in zijn geheel nog eens goed bekijken en mogelijk andere 

wijzigingen voorleggen aan de ledenraad, er is nu voor gekozen om voor deze wijzigingen daar niet 

op te wachten, vooral om de reeds gerealiseerde veranderingen ook te verankeren in de statuten.  

 

 

BENOEMINGSDUUR LEDENRAAD 

 

Waarom heeft een benoemingsduur van 4 jaar de voorkeur boven 3 jaar? 

Met een langere zittingsduur is minder vaak wisseling nodig. Het bestuur staat achter dit voorstel dat 

op verzoek van de ledenraad tot stand is gekomen, waarmee de zittingsduur van de ledenraad in lijn 

wordt gebracht met andere zittingstermijnen binnen de NVLF. 

 

 

ACCOUNTANT 

 

Wat kan een reden zijn om een accountant de opdracht te ontnemen? 

Het is gebruikelijk om na een aantal jaren van accountant te wisselen. De NVLF doet dat om de vijf 

tot zes jaar en het bestuur moet de zittende accountant de opdracht dan ‘ontnemen’. 

 

 

OPHEFFING COMMISSIES PR & COMMUNICATIE EN FINANCIËN  

 

Hoe lang zijn de betreffende commissies al opgeheven? 

De Commissie Financiën is opgeheven per 5 november 2020, de Commissie PR & Communicatie 

per  1 januari 2018. 

 

Wat was de aanleiding om deze commissies op te heffen? Waar zijn hun taken nu ondergebracht? 

Of zijn deze taken komen te vervallen?  

De Commissie Financiën is opgeheven per 5 november 2020. De verantwoording over de financiën 

legt het bestuur af aan de ledenraad, daar ligt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het 

bestuur, dat was geen verantwoordelijkheid van de commissie financiën. Commissies hebben een 

ondersteunende rol voor het bestuur bij de beleidsvoorbereiding. De beleidsvoorbereiding op het 

terrein van financiën wordt gedaan door het bureau in overleg met de penningmeester.   

Daarnaast bleek het onmogelijk om openstaande vacatures in deze commissie te vullen. De laatste 

vacature heeft meer dan een jaar uitgestaan zonder een enkele reactie. We kiezen daarom liever om 

het financiële beleid op een andere manier te borgen dan te gaan voor een uitgeklede Commissie 

Financiën. 

 

De Commissie PR & Communicatie is opgeheven per 1 januari 2018. De verantwoordelijkheid voor 

public relations en communicatie ligt nu bij het bureau, hier is in de laatste jaren stevig in 

geïnvesteerd. De afstemming daarover doet het bestuur zelf en behoeft geen commissie.  

De formatie voor PR & communicatie is gegroeid van één medewerker naar een team van drie 



medewerkers. Dat grotere team heeft de tijd en middelen om zelf leden te raadplegen, waar 

voorheen de commissie, samengesteld uit leden, een rol speelde. 

 

 

INTERPROFESSIONELE KLACHTENREGELING 

 

Staat ergens in de statuten vermeld dat de interprofessionele klachtenregeling is ondergebracht bij 

het Klachtenloket Paramedici? Of is dit niet nodig?  

Nee dit staat niet in de statuten vermeld. Het klachtenloket is geen onderdeel van de vereniging en 

wordt daarom niet in de statuten genoemd. 

 

Waarom is er destijds voor gekozen de interprofessionele klachtenregeling onder te brengen bij 

het KP?  

Hiervoor is gekozen omdat de Wkkgz (klachten van patiënten) sinds 2017 reeds bij het KP is 

ondergebracht. Daarnaast werd het aantal klachten voor het College van Toezicht met het jaar 

minder. Mede uit kostenoverwegingen is besloten gebruik te maken van de reeds aanwezige 

infrastructuur (juristen en logopedische expertise op afroep) bij het KP. 

 

 


