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Hoofdstuk 1 Lidmaatschap 
 

Art. 1 Lid 
1. Iedere kinderverpleegkundige (in opleiding) kan lid worden, hij/zij is het gezicht van 

kinderverpleegkunde.nl. 
2. Elke lid heeft de mogelijkheid een actieve bijdrage te verlenen aan de ontwikkeling van 

kinderverpleegkunde.nl. Dit kan via praktijkteams of als aanspreekpunt voor een 
expertisegebied. 

3. Elk lid dat zich actief inzet voor Kinderverpleegkunde.nl is goed op de hoogte van de 
landelijke ontwikkelingen ten aan zien van het kinderverpleegkundige vak en kan deze 
ontwikkelingen vertalen naar praktische handvatten en tools voor alle 
kinderverpleegkundigen. 

4. Elk lid is een inspiratiebron en voorbeeld voor andere kinderverpleegkundigen. 
5. Elk lid staat en gaat ervoor dat alle zieke kinderen in Nederland zorg krijgen van een 

kinderverpleegkundige.  

 

Art. 2 Het verkrijgen van een lidmaatschap van kinderverpleegkunde.nl  
1. Een verzoek tot lidmaatschap kan gedaan worden via het aanmeldformulier op de website 

van kinderverpleegkunde.nl.  
2. In de huidige vorm kan een kinderverpleegkundige zich aanmelden voor een betaald 

lidmaatschap of als volger om kosteloos geïnformeerd te worden. 
3. Bij aanmelding voor een lidmaatschap kan de betreffende kinderverpleegkundige aangeven 

al dan niet de wens te hebben om een actieve bijdrage te leveren binnen de vereniging. 
 

 

Art.3 Einde van het lidmaatschap van kinderverpleegkunde.nl  
1. Het lidmaatschap eindigt wanneer de kinderverpleegkundige dit schriftelijk, doormiddel van 

een email, kenbaar maakt voor het einde van het kalenderjaar. 
2. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang door het bestuur van 

kinderverpleegkunde.nl opgezegd worden met redenen zoals beschreven in artikel 5.  
 
 

Art. 4 Lidmaatschap is onafhankelijk van werkgever/organisatie 
1. Kinderverpleegkunde.nl is onafhankelijk en is een vereniging voor en door 

kinderverpleegkundigen.  
2. Ieder lid spreekt en acteert vanuit zijn/haar kinderverpleegkundige professie en denkt in 

het belang van het kinderverpleegkundige vak los van de belangen van de organisatie 
waarvoor zij/hij werkzaam. 

3. Kinderverpleegkundigen die tevens een rol als bestuurder van een organisatie hebben, zijn 
welkom als lid maar zullen kinderverpleegkunde.nl niet vertegenwoordigen aan lokale, 
regionale en landelijke samenwerkingsverbanden en/of bestuurstafel 

 

 

Art. 5 Verwijdering uit lidmaatschap, praktijkteam of  
  aandachtsgebied  

1. Over de verwijdering uit een praktijkteam/aandachtsgebied of opzegging van een 
lidmaatschap beslist het bestuur. 

2. Het bestuur kan tot dit besluit komen wanneer een lid Kinderverpleegkunde.nl op welke 
manier dan ook in diskrediet brengt. Het bestuur zal zich hieraan voorafgaand inspannen om 
een gesprek met het betreffende lid te voeren. 

3. Elk lid dat wordt verwijderd uit het lidmaatschap van kinderverpleegkunde.nl heeft geen 
recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld of vergoeding van geleverde activiteiten. 

4. De verwijdering vindt schriftelijk plaats met opgave van reden. 
5. Een lid van kinderverpleegkunde.nl dat is verwijderd mag gedurende een jaar na 

verwijdering geen activiteiten uitvoeren voor een soortgelijke vereniging.  
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Hoofdstuk 2 Verenigingsbestuur 
 

Art.6 Benoemen bestuursleden 
1. Het eerst startende bestuur wordt samengesteld door de oprichters van 

Kinderverpleegkunde.nl. Het bestuur bestaat uit 3-7. De kandidaten worden persoonlijk 
benaderd door de oprichters. 

2. Nieuwe kandidaten kunnen zich schriftelijk beschikbaar stellen wanneer er een nieuw 
bestuurslid wordt gezocht. 

3. Binnen leden van Kinderverpleegkunde.nl wordt een selectiecommissie gevormd die in de 
toekomst worden betrokken bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden. 

4. De selectiecommissie en de zittende bestuursleden stellen een nieuw bestuurslid aan. 
 
 

Hoofdstuk 3 Ledenraad 
 

Art. 7 Functioneren ledenraad 
1. Kinderverpleegkunde.nl kiest ervoor om niet met een ledenraad te werken.  
2. Kinderverpleegkunde.nl is een vereniging voor en door kinderverpleegkundigen. De leden, 

kinderverpleegkundigen, zijn welkom om tijdens bijeenkomsten hun ideeën, mening en visie 
aangaande het vak kinderverpleegkunde en de vereniging Kinderverpleegkunde.nl kenbaar 
te maken.  

3. Kinderverpleegkunde.nl is een vereniging voor en door kinderverpleegkundigen en werkt om 
die reden niet met een traditionele hiërarchie. Kinderverpleegkundigen zijn in 
gezamenlijkheid het gezicht en de kracht van de vereniging.  

 
 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen 
 

Art. 8 Besluitvorming 
1. Besluiten worden genomen door het bestuur, leden worden voordien te allen tijde 

meegenomen in de ontwikkelingen die gaande zijn en hen wordt gevraagd om input van 
mening, visie en ideeën.  

2. Besluiten worden niet genomen op basis van stemmen, mogelijkheden dienen onderzocht te 
worden waarbij nadien door het bestuur een weloverwogen besluit genomen kan worden. 

3. Het bestuur kan vergaderen en rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het aantal 
aanwezige bestuursleden. 

4. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd en gedeeld met de leden.  
 

 

Art. 9 Externe vertegenwoordiging 
1. Het bestuur besluit of, en op welke wijze en onder welke voorwaarden 

Kinderverpleegkunde.nl wordt vertegenwoordigd in externe overlegsituaties. 
2. Kinderverpleegkunde.nl wordt tijdens externe overlegsituaties vertegenwoordigd door 

kinderverpleegkundigen mits zij geen eigenaar of manager zijn van een zorgorganisatie. 
3. De kinderverpleegkundige die Kinderverpleegkunde.nl vertegenwoordigt praat niet vanuit 

een organisatiebelang maar vanuit zijn/haar eigen professie en het belang als 
kinderverpleegkundige. 

 
 
 


	Hoofdstuk 1 Lidmaatschap
	Art. 1 Lid
	Art. 2 Het verkrijgen van een lidmaatschap van kinderverpleegkunde.nl
	Art.3 Einde van het lidmaatschap van kinderverpleegkunde.nl
	Art. 4 Lidmaatschap is onafhankelijk van werkgever/organisatie
	Art. 5 Verwijdering uit lidmaatschap, praktijkteam of    aandachtsgebied

	Hoofdstuk 2 Verenigingsbestuur
	Art.6 Benoemen bestuursleden

	Hoofdstuk 3 Ledenraad
	Art. 7 Functioneren ledenraad

	Hoofdstuk 4 Overige bepalingen
	Art. 8 Besluitvorming
	Art. 9 Externe vertegenwoordiging


