
Toelichting op wijzigingen statuten februari 2021 

 

Wijzigingsvoorstel 1: Benoemingsduur ledenraadsleden van drie naar vier jaar. 

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.  

Deze wijziging 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. 

Toelichting bestuur naar aanleiding van vragen in de ledenraadpleging:  

Enkele leden die deelnamen aan de ledenraadpleging 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. 

Wijziging: 

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

hooguit eenmaal aansluitend herbenoemd worden.   

Is vervangen door: 

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

eenmaal aansluitend herbenoemd worden.   

 

Wijzigingsvoorstel 2: De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen wordt 

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

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

voor te leggen aan de ledenraad. In de statuten stond dat dit een Registeraccountant moet zijn. Deze 

beperking is nu uit de statuten geschrapt. De accountantscontrole kan met deze wijziging ook door 

een AA accountant worden gedaan. 

Toelichting bestuur naar aanleiding van vragen in de ledenraadpleging:  

De accountantsverklaring is een verplichting en kan gedaan worden door een AA-accountant of een 

Registeraccountant onder de voorwaarde van een controlevergunning die wordt afgegeven door de 

Autoriteit Financiële Markten. Het bestuur beschouwt dit als voldoende waarborg voor de kwaliteit 

van de accountant.    

Wijziging: 

Artikel 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.  

Is vervangen door: 

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. 

 

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

statuten verwijderd. Deze commissies zijn opgeheven. 



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, tot nu toe waren 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 is nu geformaliseerd in de statuten. 

Toelichting bestuur naar aanleiding van vragen in de ledenraadpleging:  

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. 

Wijziging: 

Artikel 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.  

Is vervangen door:  

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. 

 

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. 

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 is nu uit de statuten geschrapt. 



Toelichting bestuur naar aanleiding van vragen in de ledenraadpleging:   

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.  

Wijzigingen: 

Onder DEFINITIES  

Deze tekst verwijderd: 

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 verwijderd: 

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.  

 

Wijzigingsvoorstel 5: Vestigingsplaats Gouda wordt veranderd in Woerden. 

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 (was nog Gouda).  

Wijziging:  

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

Vervangen door: 

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

Onder NAAM EN ZETEL 

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

te Gouda.  

Vervangen door: 

Voorgestelde tekst: 

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. gevestigd te 

Woerden. 

 

 


