
 
 

Spelregels klankbordgroepen NVLF 
 

 
De NVLF geeft invulling aan haar besluit om klankbordgroepen in te stellen voor 

de domeinen, eerste lijn, intramuraal en onderwijs. Heldere spelregels dragen bij 
aan het succes.  

 

1. Een klankbordgroep is een brede, geïnteresseerde groep leden die de 

vereniging met raad en daad wil bijstaan door hun veldkennis te delen met het 

bestuur  

2. Leden van één van deze groepen moeten actief zijn in het betreffende 
werkveld. Het spreekt voor zich dat de leden daar niet direct voor zichzelf 

zitten, maar uit betrokkenheid met de materie.  

3. Leden van de klankbordgroep kunnen niet tevens actief zijn als lid van 

commissies, bestuur of ledenraad.  

4. De klankbordgroep heeft een maximum omvang van 12 leden en komt 

tweemaal per jaar gedurende 2 uur bijeen om te klankborden met 

bestuur/bureau.  

5. Jaarlijks worden via de nieuwsbrief leden opgeroepen hun belangstelling door 
te geven aan het bestuur. Deze belangstellenden registratie wordt 

geraadpleegd wanneer er plaatsen vrijvallen.  

6. Het bestuur maakt een keuze en benoemt de leden. Hierover kan niet worden 

gecorrespondeerd  

7. Leden van een klankbordgroep worden voor een periode van 2 jaar benoemd 

met een mogelijkheid tot verlenging met aansluitend nog eens 2 jaar.  

8. Voor iedere vergadering wordt bij de leden van de klankbordgroep 

geïnventariseerd welke punten zij tijdens het overleg aan de orde willen 

stellen. Datzelfde wordt gedaan bij het bestuur en het bureau. 

9. Van iedere bijeenkomst wordt direct na afloop een samenvatting gemaakt die 

via de Nieuwsbrief wordt gepubliceerd. 

10. De oogst van de bijeenkomsten gebruiken bestuur en bureau bij hun 

werkzaamheden.  

11. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst rapporteert het bestuur wat met de 

resultaten van de vorige keer is gedaan door de NVLF  

12. De NVLF vergoedt de reiskosten à €0,19/km van en naar Woerden, waar de 
bijeenkomsten normaliter zullen plaatsvinden en een vacatievergoeding van 

50 euro per bijeenkomst. 

 

 

 

 

Versie november 2016, aangepast april 2021 


