Reglement van Toelating NVZA
Behorend bij statuten en huishoudelijk reglement NVZA 2015
Vastgesteld Algemene Ledenvergadering NVZA 30 juni 2015.
Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene
Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Leden
De vereniging kent:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ereleden;
gewone leden;
junior-leden;
oud-leden;
buitengewone leden;
buitengewone junior-leden.

Slechts de gewone leden (hierbij inbegrepen de junior-leden) zijn leden in de zin van de wet.

Gegevens
Het bestuur houdt een ledenregister bij voor de diverse leden.
Hierin zijn de volgende gegevens opgenomen:
a.
b.
c.
d.

Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Titel
BIG nr., Opleiding, Functie, Specialisaties, Gepromoveerd
Huisadres, Telefoon, E-mail
Werkadres, Organisatie, Locatie, E-mail, Telefoon

Met de aanvraag voor lidmaatschap keurt het lid goed dat deze gegevens worden verwerkt.
De leden zijn verplicht wijzigingen in hun gegevens onverwijld aan het bestuur mede te delen.

Begripsbepalingen:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
• de Vereniging:
• het Bestuur:
• de Algemene Ledenvergadering:
• de Statuten:
• het Huishoudelijk Reglement:
• het Reglement:

de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA);
het bestuur van de NVZA;
de Algemene Ledenvergadering van de NVZA;
de Statuten van de NVZA;
het Huishoudelijk Reglement van de NVZA;
het Reglement van Toelating van de NVZA.

Algemeen
Artikel 1
1. Het Reglement bevat nadere regels omtrent de toelating van leden tot de vereniging.
Reglement van Toelating NVZA

1

Reglement van Toelating NVZA
Behorend bij statuten en huishoudelijk reglement NVZA 2015
Vastgesteld Algemene Ledenvergadering NVZA 30 juni 2015.
2. De in dit Reglement gehanteerde begrippen en termen worden, voor zover niet anders
gedefinieerd, in dezelfde betekenis gebruikt als in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
van de vereniging.
3. Het Bestuur is verplicht gegevens over de behandeling van een aanvraag vertrouwelijk te
behandelen.

Procedure voor toelating tot lidmaatschap
Artikel 2
Aanvraag lidmaatschap
De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, aan
het Bestuur gericht te worden. Bij de schriftelijke aanvraag dienen onder meer de volgende gegevens
te zijn opgenomen:
-

de persoonsgegevens: naam, volledige voornamen, titels, geboortedatum, geslacht, adres,
woonplaats, mailadres, BIG-nummer;
de werk-gegevens: functie, mailadres; naam, adres en vestigingsplaats werkgever;
soort lidmaatschap, expertise,

De aanvrager-kandidaat ontvangt van het Bestuur een schriftelijke (waaronder begrepen e-mail)
bevestiging dat de aanvraag in behandeling is genomen.

Artikel 3
Besluit over toelating lidmaatschap
Het Bestuur besluit tot al dan niet toelating als lid.
Het besluit tot toelating wordt onder vermelding van naam en toenaam van de aanvrager-kandidaat
kenbaar gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Artikel 4
Berichtgeving over verlening, respectievelijk afwijzing van het lidmaatschap
De aanvrager-kandidaat wordt door het Bestuur van de vereniging schriftelijk geïnformeerd over
verlening, respectievelijk afwijzing van het lidmaatschap.

Artikel 5
Bezwaar bij afwijzing van het van het lidmaatschap
Bij een weigering tot toelating als lid kan door de aanvrager-kandidaat binnen één maand bezwaar
worden aangetekend. Bij aan het bestuur gericht schrijven kan de aanvrager-kandidaat aan de
Algemene Ledenvergadering verzoeken alsnog tot toelating te besluiten.
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De Algemene Ledenvergadering beslist in haar eerstvolgende bijeenkomst op dit verzoek.

Toelatingsnormen
Artikel 6
Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de specialistische farmaceutische zorg of voor de
Vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.
Ereleden kennen geen toelatingsnormen, zij worden op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering benoemd.
Ereleden betalen geen contributie.

Artikel 7
Gewone leden
Gewone leden zijn natuurlijke personen die
a. als geregistreerd ziekenhuisapotheker werkzaam zijn, of
b. als geregistreerd apotheker werkzaam zijn, in de specialistische farmaceutische zorg binnen of
ten behoeve van een zorginstelling, of
c. als apotheker in opleiding zijn tot het specialisme ziekenhuisfarmacie of ander farmaceutisch
specialisme, in dienst van een zorginstelling ten behoeve van de specialistische farmaceutische
zorg
Toelatingsnormen gewoon lid
1. De aanvrager-kandidaat dient het universitair diploma Farmacie te hebben behaald aan een
door de vereniging erkende universitaire opleiding.
2. De aanvrager-kandidaat dient ingeschreven te zijn in het BIG register met als specialisme
ziekenhuisfarmacie of een door de Algemene Ledenvergadering hieraan gelijkgesteld
specialisme; of hiertoe in opleiding zijn.
Voor zover er geen gelijkgestelde specialismen zijn zal de aanvraag tot gewoon lidmaatschap
door bestuur NVZA beoordeeld worden. Criterium hierbij is: apotheker, direct of minder direct
betrokken bij de farmaceutische zorg voor patiënten onder medisch specialistische behandeling.
3. De aanvrager-kandidaat dient te voldoen aan de vereisten van goed gedrag en dient tevens een
onbesproken levenswandel te hebben.
4. Indien de aanvrager-kandidaat in het verleden gewoon lid is geweest van de vereniging en het
lidmaatschap op grond van artikel 11 lid 1 van de Statuten door het Bestuur is opgezegd, komt
de aanvrager-kandidaat pas weer in aanmerking voor het gewoon lidmaatschap na drie jaren
vanaf datum opzegging door het Bestuur.
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Artikel 8
Junior-leden
Junior-leden zijn natuurlijke personen die als apotheker in opleiding zijn tot het specialisme
ziekenhuisfarmacie of een ander door de Algemene Ledenvergadering gelijkgesteld farmaceutisch
specialisme, in dienst van een zorginstelling ten behoeve van de specialistische farmaceutische zorg
Toelatingsnormen junior-lid
1. De aanvrager-kandidaat dient het universitair diploma Farmacie te hebben behaald aan een
door de vereniging erkende universitaire opleiding.
2. De aanvrager-kandidaat dient in opleiding te zijn tot het specialisme ziekenhuisfarmacie, of een
ander de Algemene Ledenvergadering erkend farmaceutisch specialisme

Artikel 9
Buitengewone junior-leden
Buitengewone junior-leden zijn natuurlijke personen die als apotheker werkzaam zijn in een
zorginstelling ten behoeve van de specialistische farmaceutische zorg en in afwachting zijn van een
opleidingsplaats tot het specialisme ziekenhuisfarmacie of ander door de Algemene
Ledenvergadering gelijkgesteld farmaceutisch specialisme.
Toelatingsnormen buitengewoon junior-lid
1. De aanvrager-kandidaat dient het universitair diploma Farmacie te hebben behaald aan een
door de vereniging erkende universitaire opleiding.
2. De aanvrager-kandidaat dient werkzaam te zijn in een zorginstelling ten behoeve van de
specialistische farmaceutische zorg, in afwachting van een opleidingsplaats tot het specialisme
ziekenhuisfarmacie, of een ander de Algemene Ledenvergadering erkend farmaceutisch
specialisme
3. De duur van het buitengewoon junior-lidmaatschap kan maximaal 5 jaar bedragen.

Artikel 10
Oud-leden
Oud-leden zijn natuurlijke personen die gewoon lid van de vereniging zijn geweest en hun
dienstverband met de zorginstelling, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
hebben beëindigd, dan wel gebruik hebben gemaakt van een regeling vervroegde uittreding. Het
lidmaatschap van gewone leden kan op hun verzoek door het bestuur worden omgezet in een oudlidmaatschap
Oud-leden hebben als gewoon lid voldaan aan de toegangsnormen van gewone leden.
Oud-leden betalen, op verzoek, geen contributie.

Reglement van Toelating NVZA

4

Reglement van Toelating NVZA
Behorend bij statuten en huishoudelijk reglement NVZA 2015
Vastgesteld Algemene Ledenvergadering NVZA 30 juni 2015.
Artikel 11
Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die
a) apotheker zijn en een aantoonbare belangstelling hebben voor de ziekenhuisfarmacie en
specialistische farmaceutische zorg; of
b) een andere opleiding dan tot apotheker hebben voltooid aan een Universiteit of aan een
daaraan als gelijkwaardig erkende instelling voor Hoger Onderwijs en die werkzaam zijn op het
terrein van de gezondheidszorg, in het bijzonder de specialistische farmaceutische zorg en de
individuele farmaceutische patiëntenzorg.
Toelatingsnormen buitengewoon lid
De aanvrager-kandidaat dient het universitair diploma Farmacie te hebben behaald of een andere
opleiding dan tot apotheker te hebben voltooid aan een door de vereniging erkende universitaire
opleiding of aan een daaraan als gelijkwaardig erkende instelling voor Hoger Onderwijs.
1.
2.
3.

De aanvrager-kandidaat dient werkzaam te zijn op het terrein van de gezondheidszorg.
De aanvrager-kandidaat dient te voldoen aan de vereisten van goed gedrag en dient tevens
een onbesproken levenswandel te hebben.
Indien de aanvrager-kandidaat in het verleden lid is geweest van de vereniging en het
lidmaatschap op grond van artikel 11 lid 1 van de Statuten door het Bestuur is opgezegd,
komt de aanvrager-kandidaat pas weer in aanmerking voor het lidmaatschap ná drie jaren
vanaf datum opzegging door het Bestuur.

Artikel 12
Contributie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de
Algemene Ledenvergadering.
De jaarlijkse contributie bestaat uit een zakelijk en een persoonlijk deel.
De hoogte van de contributie voor de verschillende categorieën leden, zakelijk en
persoonlijk, wordt op voordracht van (de penningmeester van) het bestuur jaarlijks
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
De jaarlijkse contributie dient door de leden uiterlijk op 1 mei van ieder jaar of uiterlijk een
maand na toetreding te worden voldaan.
De penningmeester dient, in geval betaling ondanks toezending van een tweetal
betalingsherinneringen achterwege blijft, het betreffende lid aan het bestuur voor te dragen
voor opzegging als bedoeld in artikel 11 van de statuten.
Voor oud-leden vervalt, op verzoek, de contributieverplichting; ereleden zijn niet contributie
plichtig.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Reglement van Toelating NVZA

5

Reglement van Toelating NVZA
Behorend bij statuten en huishoudelijk reglement NVZA 2015
Vastgesteld Algemene Ledenvergadering NVZA 30 juni 2015.

Artikel 13
Wijzigen van het Reglement van Toelating
Voorstellen tot wijziging van het Reglement kunnen slechts worden ingediend door het Bestuur of
door de Algemene Vergadering van de vereniging door tenminste een/derde van het aantal
stemgerechtigde leden.
Besluiten tot wijziging van het Reglement kunnen slechts worden genomen door de Algemene
Vergadering.
Wijziging van dit Reglement behoeft de goedkeuring van twee/derde van de uitgebrachte stemmen
in een Algemene Vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
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