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Voorstellen tot wijziging van de statuten van de NVLF    versie 0.2   (26-11-20) 

 

Het bestuur vraagt de Ledenraad in te stemmen met een aantal wijzigingen in de statuten. Het 

betreft kleine wijzigingen die je samen kan vatten als ‘actualisatie’.   

Conform de statuten zijn eerst de leden over de voorgenomen wijzigingen geraadpleegd. Van 26 

leden hebben we een reactie op de voorstellen ontvangen. 

Na deze raadpleging is er voor gekozen om het aan de leden voorgelegde voorstel om studentleden 

toe te laten tot het bestuur niet door te voeren. Bij de bestuursvergaderingen zit een studentlid aan 

als adviseur. Dit lid spreekt volwaardig mee maar heeft geen stemrecht. De adviesrol van 

studentleden bij het bestuur staat al beschreven in de statuten en het bestuur kiest er voor dit zo te 

laten.   

 

De voorstellen tot wijziging van de statuten omvatten nu nog vijf verschillende onderwerpen.  

De voorstellen tot wijziging van de statuten worden per onderwerp aan de ledenraad voorgelegd. In 

deze stukken treft u per onderwerp: 

1: strekking van het voorstel  

2: alle reacties van leden op dit voorstel met een toelichting van het bestuur 

3: het voorstel tot wijziging van de statuten  

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:  

1. Op verzoek van de Ledenraad wordt de benoemingsduur van een ledenraadslid verlengd van 

drie naar vier jaar per zittingstermijn. 

2. De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen wordt geschrapt. De 

accountantsverklaring kan ook worden afgegeven door een AA accountant. 

3. De commissies financiën en public relations en communicatie zijn opgeheven en worden 

daarom uit de statuten gehaald. 

4. Het College van Toezicht is opgeheven per 1 juli 2019. De interprofessionele klachtenregeling 

is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Het College van Toezicht wordt geschrapt 

uit de statuten. 

5. De vereniging is sinds 2005 feitelijk gevestigd te Woerden. De statutaire vestigingsplaats 

(Gouda) wordt aangepast aan de praktijk (Woerden).  
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Wijzigingsvoorstel 1: Benoemingsduur ledenraadsleden van drie naar vier jaar. 

 

Strekking van het voorstel: 

De benoemingsduur van een ledenraadslid wordt verlengd van drie naar vier jaar per zittingstermijn. 

Een lid kan maximaal twee termijnen achtereen zitting hebben in de ledenraad, de maximale 

zittingsduur wordt dus verlengd van zes naar acht jaar.  

Dit voorstel komt voort uit een verzoek uit de ledenraad. Met deze wijziging wordt de zittingstermijn 

van de ledenraad in lijn gebracht met de zittingstermijnen van het bestuur en de commissies die ook 

vier jaar zijn. Het kost tijd om bekend te raken met alle dossiers, daarom is een langere 

zittingstermijn ook gewenst is. 

 
Commentaar leden:  

 Niet eens 8 jaar in een bestuur is echt veel te lang 
<Reactie bestuur: hier vergist een lid zich in de strekking van het voorstel, het voorstel is niet 
van toepassing op de zittingsduur van bestuursleden maar op de zittingsduur van 
ledenraadsleden.>   

 👍 

 Akkoord  

 Akkoord  

 Oke 

 Prima 

 Geen bezwaar. Ik zou nog wel graag willen weten waarom een periode van 4 jaar de voorkeur 

heeft boven 3 jaar. 

 eens 

 Eens 

 Prima 

 De consequenties hiervan zijn me onduidelijk. De reden wordt ook niet duidelijk. Daardoor kan 

ik hierop geen zinvol commentaar geven. 

 Akkoord, mits ledenraadsleden hier zelf ook achter staan 

 akkoord 

 Prima 

 Tegen. er is geen motivatie. De ledenraad is al jaren onderbemand, lang niet iedereen zit het 

termijn uit. Dat wordt niet beter als de termijn langer wordt dan 3 jaar. Het democratische 

gehalte van de NVLF gaat nog verder achteruit.  

 Akkoord 

 Oneens met wijziging 

 Niet eens 

 De belasting voor de ledenraad is fors.  Dit zou het verergeren. Er is een kans dat er zo 

minder animo zal zijn voor nieuwe raadsleden. 

 Tegen 

 akkoord voor 3 naar 4 jaar, 1x extra aansluitend benoemen alleen bij goed functioneren 

uiteraard. en dan dus ook akkoord 

 "Waarom? 

 Dit is laatst toch juist een keer teruggebracht. 
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 Het moet juist aantrekkelijker worden erin te stappen. Er zijn altijd te weinig leden. 

 

Toelichting bestuur: enkele leden verwachten dat de verlenging van de zittingsduur van 

ledenraadsleden de animo voor het zitting nemen in de ledenraad zal verminderen. Daar staat 

tegenover dat met een langere zittingsduur er minder vaak wisseling nodig is. 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. 

 

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN: 

 

Onder LEDENRAAD 

Huidige tekst: 

6.3 De leden-afgevaardigden worden benoemd voor de periode van drie jaar en kunnen hooguit 

eenmaal aansluitend herbenoemd worden.   

 

Vervangen door: 

 

Voorgestelde tekst: 

6.3 De leden-afgevaardigden worden benoemd voor de periode van vier jaar en kunnen hooguit 

eenmaal aansluitend herbenoemd worden.   
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Wijzigingsvoorstel 2: De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen wordt 

geschrapt. De accountantsverklaring kan ook worden afgegeven door een AA accountant. 

 

Strekking van het voorstel: 

Het bestuur laat de boekhouding jaarlijks controleren door een accountant alvorens de jaarrekening 

voor te leggen aan de ledenraad. In de statuten staat nu dat dit een Registeraccountant moet zijn. 

Deze beperking wordt met dit voorstel uit de statuten geschrapt. De accountantscontrole kan met 

deze wijziging ook door een AA accountant worden gedaan. 

 
Commentaar leden: 

 Eens 

 Wat is het verschil en wat zijn de voor of nadelen? 

 Blanco 

 Akkoord  

 Oke 

 Wat kan reden zijn om betreffende accountant opdracht te ontnemen? 

<Reactie bestuur: het is gebruikelijk om na een aantal jaren van accountant te wisselen, de 

NVLF doet dat om de vijf tot zes jaar, het bestuur moet de zittende accountant de opdracht 

dan ‘ontnemen’. 

 Geen bezwaar. Ik ken het verschil tussen beiden niet, maar ik ga er van uit dat beiden 

professional zijn op het gebied van accountancy en hun werk naar behoren uit kunnen voeren. 

 eens 

 Eens 

 Als het maar een afgestudeerd accountant is 

 Hier graag ook een uitleg. Ik ben niet op de hoogte van verschillen tussen diverse 

accountants-titels en weet derhalve de consequenties van deze verandering niet. 

 Akkoord, geen verstand van 

 akkoord 

 Tegen: een RA accountantsverklaring gaat verder. Bij een beroepsvereniging hoort ter 

controle van wanbeleid en wanorde een deugdelijke verklaring. 

 "Graag het academisch denkniveau voor deze taak behouden, tegen dus. Wel zou ik graag 

meer verantwoording en controle binnen de NVLF willen zien.  

 Akkoord 

 Oneens met wijziging  

 Niet eens 

 Hier heb ik geen verstand van. Ik ga er in goed vertrouwen van uit dat de vereniging het beste 

met mij voorheeft. 

 Voor 

 akkoord 

 

Toelichting bestuur: De accountantsverklaring is een verplichting en kan gedaan worden door een 

AA-accountant of een Registeraccountant onder de voorwaarde van een controlevergunning die 
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wordt afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten. Het bestuur beschouwt dit als voldoende 

waarborg voor de kwaliteit van de accountant.    

 

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN: 

 

Onder REKENING EN VERANTWOORDING 

Huidige tekst: 

10.4 De balans en staat van baten en lasten als bedoeld in lid 3 dient te zijn voorzien van een 

goedkeurende verklaring van een registeraccountant, die daartoe van het verenigingsbestuur 

opdracht heeft gekregen. Het verenigingsbestuur heeft tevens het recht om de betreffende 

registeraccountant de opdracht te ontnemen.  

 

Vervangen door: 

 

Voorgestelde tekst: 

10.4 De balans en staat van baten en lasten als bedoeld in lid 3 dient te zijn voorzien van een 

goedkeurende verklaring van een accountant-administratieconsulent of registeraccountant, die 

daartoe van het verenigingsbestuur opdracht heeft gekregen.  

Het verenigingsbestuur heeft tevens het recht om de betreffende accountant de opdracht te 

ontnemen. 
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Wijzigingsvoorstel 3: De Commissie PR & communicatie en de Commissie Financiën worden uit de 

statuten verwijderd. Deze commissies zijn opgeheven. 

 

Strekking van het voorstel: 

In de statuten is opgenomen dat het verenigingsbestuur onder zijn verantwoordelijkheid commissies 

en werkgroepen kan instellen aan wie een bijzondere taak kan worden verstrekt. In de statuten is 

ook vastgesteld welke commissies in ieder geval moeten worden ingesteld, op dit moment zijn dat 

vier commissies, te weten:  

- de commissie sociaal-economische aangelegenheden;  

- de commissie financiën;  

- de commissie vakinhoudelijke zaken;  

- de commissie public relations en communicatie.  

In overleg met de leden van de commissies financiën en public relations en communicatie is 

vastgesteld dat deze commissies onvoldoende toegevoegde waarde hebben, de commissies zijn in de 

praktijk al opgeheven, dit wordt nu geformaliseerd in de statuten. 

 
Commentaar leden: 

 

 Niet eens: de commissie PR moet terug. Logopedie is nog veel te onbekend. Nog steeds een 

praatjuf 

 👍 

 Tegen 

 Akkoord  

 "Jammer dat pr er niet meer is. In alle hectiek rondom verzekeringen en zichtbaarheid lijkt pr 

een noodzakelijke commissie.  

 Ik zou pr daarom als vaste commissie willen behouden. Stem daarom niet in met verandering 

van 15" 

 Geen bezwaar. Als ze niet meer bestaan kunnen ze uit de tekst worden verwijderd. Wel zou ik 

graag willen weten op welke manier de taken van deze vroegere commissies op dit moment 

worden uitgevoerd binnen de vereniging. Wat was destijds de aanleiding om deze commissies 

op te heffen? Waar zijn hun taken nu ondergebracht? Of zijn deze taken vervallen? Graag nog 

even een toelichting. 

 eens 

 "Hoe lang zijn de betreffende commissies al opgeheven? 

  Ik neem aan dat dit niet de commissie is die de pr van het beroep logopedist is 

 Ik zie de FB-groep 'Wij zijn logopedie' als een actieve groep die in de praktijk 'onze' 

'communicatie/public relations' verzorgt. Vanuit die realiteit zou ik graag de oprichters van 'Wij 

zijn logopedie' een erkend onderdeel van de NVLF zien worden. Er is in public relations en 

communicatie duidelijk nog te veel werk te doen, en een dergelijke commissie, die feitelijk al 

bestaat, is nodig. Deze mogelijkheid kan wat mij betreft dus niet uit de statuten worden 

verwijderd.  

 NIET akkoord, PR is heel hoog nodig! Hoe vangt de NVLF dit dan op? 

 akkoord 
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 Tegen: met het wegvallen van de commissie PR valt de beeldvorming van ons vak nog verder 

weg. En die stelt al bitter weinig voor. En met het wegvallen van de commissie financiën heeft 

is er nog minder zicht op wat er met het geld van de leden gebeurt. 

 Tegen voor de Financiële cie. Zou opnieuw opgetuigd moeten worden. Er gaat teveel geld in 

de NVLF om om de controle aan een buitenstaander te geven. Hebben we van het verleden 

niets geleerd?  

 Akkoord 

 Oneens met wijziging 

 Niet eens,  

 Niet eens. Wie controleert dan de financiële planning? De ledenraad krijgt de begroting pas te 

zien als het te laat is. Ik vind het niet wenselijk dat de vereniging volledig vrije hand krijgt, 

zonder inspraak vanuit het veld. 

 Voor 

 akkoord, wel jammer van de PR (al zin de posters van een paar jaar geleden met röntgen 

personen mij nog een gruwel) 

 

Toelichting bestuur:  

De commissie financiën is opgeheven per 5-11-20. 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.   

Het bleek onmogelijk om openstaande vacatures in de 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 public relations en communicatie is opgeheven per 1-1-2018 De verantwoordelijkheid 

voor public relations en communicatie ligt 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 public relations en communicatie is gegroeid van één medewerker naar een team 

van drie medewerkers. Dat grotere team heeft de tijd om zelf leden te raadplegen, waar voorheen de 

commissie, samengesteld uit leden, een rol speelde. 

 

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN: 

 

Onder COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

 

Huidige tekst: 

15. Het verenigingsbestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid commissies en werkgroepen 

instellen aan wie een bijzondere taak kan worden verstrekt. De vereniging kent in ieder geval vier 

vaste commissies, te weten:  

- de commissie sociaal-economische aangelegenheden;  

- de commissie financiën;  

- de commissie vakinhoudelijke zaken;  

- de commissie public relations en communicatie.  
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Vervangen door:  

 

Voorgestelde tekst: 

15. Het verenigingsbestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid commissies en werkgroepen 

instellen aan wie een bijzondere taak kan worden verstrekt. De vereniging kent in ieder geval twee 

vaste commissies, te weten:  

- de commissie sociaal-economische aangelegenheden;  

- de commissie vakinhoudelijke zaken. 
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Wijzigingsvoorstel 4: Vanwege de opheffing van het College van Toezicht wordt deze uit de definities 

verwijderd en worden de artikelen 16.1 en 16.2 geschrapt. De interprofessionele klachtenregeling is 

nu ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. 

 

Strekking van het voorstel: 

De NVLF kende tot 2019 een College van toezicht op de naleving van de beroepscode voor 

logopedisten, dit gebeurde door de toepassing van de interprofessionele klachtenregeling. Per 1 juli 

2019 is de interprofessionele klachtenregeling ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Het 

College van Toezicht had toen geen functie meer en is opgeheven en wordt nu uit de statuten 

geschrapt. 

 
Commentaar leden: 

 

 Eens 

 👍 

 Tegen 

 Akkoord  

 Oke 

 Geen bezwaar. Staat er ergens in de statuten wel vermeld dat de interprofessionele 

klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici? Of is dit niet nodig? Ik 

zou graag een toelichting willen waarom hier destijds voor gekozen is. Ik heb die verandering 

destijds niet goed meegekregen. 

 eens 

 Eens 

 Ok 

 Dit lijkt me een punt waarover geen mening gepeild hoeft te worden. Dit is gewoon de realiteit. 

Dit is wat het al is. Mededeling dus, met dank daarvoor ;) 

 Akkoord, mits gebruik klachtenloket paramedici ergens vastgelegd staat 

 akkoord 

 Prima 

 Tegen. De interprofessionele regeling Klachtenloket ontvangt bij mijn weten alleen klachten 

van cliënten van zorgverleners.  

<Toelichting bestuur: Het Klachtenloket Paramedici is opgericht voor de behandeling cliënten 

van zorgverleners, daarna heeft de NVLF ook de behandeling van  interprofessionele klachten 

bij dit Klachtenloket belegd.>  

 Akkoord 

 + 

 Niet eens.  

 Ik heb geen idee waarom dit wordt veranderd. Ik heb hier geen verstand van. 

 Ik kan de gevolgen hiervan niet inschatten. 

 akkoord 
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Toelichting bestuur: Het is van belang dat de naleving van de beroepscode door middel van een  

interprofessionele klachtenregeling onafhankelijk gebeurd. Met de instelling van het Klachtenloket 

Paramedici is er een gekwalificeerde organisatie buiten de NVLF waar dit belegd kan worden, 

daarmee is die onafhankelijkheid volledig gewaarborgd. Omdat het Klachtenloket Paramedici geen 

deel is van de NVLF wordt deze ook niet in de statuten benoemd. Wel voert het klachtenloket deze 

taak uit in opdracht van de NVLF, het gaat om toepassing van de  NVLF beroepscode. Deze opdracht 

is verstrekt door het bestuur.  

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN: 

 

Onder DEFINITIES  

Deze tekst verwijderen: 

1.f College van Toezicht op de naleving van de Beroepscode voor Logopedisten: het onafhankelijke 

orgaan dat klachten over bij de vereniging aangesloten logopedisten toetst aan de Beroepscode voor 

Logopedisten. 

 

Onder COLLEGE VAN TOEZICHT 

Deze tekst verwijderen: 

16.1 De vereniging kent een College van toezicht op de naleving van de beroepscode voor 

logopedisten. Het College bestaat uit tenminste vijf leden.  

De leden van het College worden benoemd door de ledenraad, op voordracht van het  

Verenigingsbestuur  

16.2 Nadere bepalingen omtrent de samenstelling en werkwijze van het College worden bij 

afzonderlijk reglement vastgesteld.  

 

Als gevolg van deze wijziging verandert de nummering van de statuten vanaf dit artikel en zullen 

verwijzingen in eerdere artikelen naar die artikelen worden aangepast. Dit betreft de volgende 

wijzigingen:  

 

Artikel 17.1 is gewijzigd in  16.1   

Artikel 17.2 is gewijzigd in  16.2   

Artikel 17.3 is gewijzigd in  16.3  

Artikel 17.4 is gewijzigd in  16.4 

Artikel 18.1 is gewijzigd in  17.1   

Artikel 18.2 is gewijzigd in  17.2   

Artikel 19 is gewijzigd in  18    

Artikel 20.1 is gewijzigd in  19.1   

Artikel 20.2 is gewijzigd in  19.2   

Artikel 20.3 is gewijzigd in  19.3   

Artikel 20.4 is gewijzigd in  19.4  

Artikel 20.5 is gewijzigd in  19.5   

Artikel 21 is gewijzigd in  20 

 en de verwijzing naar artikel 20 wordt een verwijzing naar artikel 19  

Artikel 22.1 is gewijzigd in  21.1 

 en de verwijzing naar artikel 20 wordt een verwijzing naar artikel 19  

Artikel 22.2 is gewijzigd in  21.2  

 Artikel 22.3 is gewijzigd in   21.3   

Artikel 22.4 is gewijzigd in   21.4  
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Onder Definities in artikel 2 

 de verwijzing naar artikel 19 wordt een verwijzing naar artikel 18  

Onder ledenraad in artikel 6.1.b 

 de verwijzing naar artikel 19 wordt een verwijzing naar artikel 18  

 de verwijzing naar de artikelen 20, 21 en 22  wordt een verwijzing naar de artikelen 19, 20 en 

21. 

Onder Districten in Artikel 8  

 de verwijzing naar artikel 19 wordt een verwijzing naar artikel 18  
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Wijzigingsvoorstel 5: Vestigingsplaats Gouda wordt veranderd in Woerden. 

 

Strekking van het voorstel: 

De vereniging is sinds 2005 feitelijk gevestigd te Woerden. In de statuten is Gouda als 

vestigingsplaats van de NVLF vermeld. Voorstel de feitelijke vestigingsplaats (Woerden) ook te 

noemen als statutaire vestigingsplaats (nu nog Gouda).  

 
Commentaar van leden bij dit voorstel: 

 Eens 

 👍 

 Akkoord 

 Akkoord  

 Oke 

 Prima 

 Feitelijk juist. Geen bezwaren. 

 eens 

 Eens 

 Prima 

 Logisch.  

Akkoord 

 akkoord 

 Dat werd tijd. 

 Prima, maar heeft geen haast, dit staat er al jaren zo in. 

 Akkoord 

 + 

 Akkoord 

 Akkoord 

 Voor 

 akkoord 

 

Toelichting bestuur: nvt 

 

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN: 

 

Onder DEFINITIES 

Huidige tekst: 

1.a  de vereniging: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, gevestigd te Gouda;   

 

Vervangen door: 

 

Voorgestelde tekst: 

1.a. de vereniging: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, gevestigd te Woerden;   
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Onder NAAM EN ZETEL 

 

Huidige tekst: 

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Zij is 

gevestigd te Gouda.  

Vervangen door: 

 

Voorgestelde tekst: 

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Zij is 

gevestigd te Woerden. 


