Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

Wijzigingen voor Statuten NVSHA

Begrippenlijst
•
•
•

MSRC is vervangen worden door RGS = Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
De naam Spoedeisende Hulp Arts KNMG is veranderd in: spoedeisendehulp-arts KNMG
(besloten op de BV van 19 augustus 2020, notulen op te vragen)
SEH-Aios is veranderd in AIOS SEG

Naam, doel en middelen
•

Artikel 2 lid 1 aangepast in: De Vereniging heeft zonder winstoogmerk tot doel de bevordering
en borging van de kwaliteit van de Spoedeisende Geneeskunde, de belangen van patiënten
met een spoedeisende zorgvraag en de vertegenwoordiging van de spoedeisendehulp-artsen
KNMG.

Leden
•

•

Artikel 3 lid 4: is aangepast, omdat het bestuur SEH-artsen KNMG woonachtig / werkzaam in
het buitenland als gewone leden wil beschouwen (dus stemrecht, maar lagere
contributieplicht). Uitzondering vormen overige artsen die niet de titel SEH-arts KNMG dragen.
Zij gelden als internationale leden en dus geen stemrecht.
Artikel 5 lid 3: “als SEH-aios” is geworden “als AIOS SEG of SEH-arts KNMG”

Geldmiddelen
•

Artikel 8: lid(6) toegevoegd: “Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden,
een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig
jaar”

Algemene ledenvergadering
•

Artikel 10: lid 7 toegevoegd zodat de ALV’s in de toekomst ook via elektronische wegen
plaats mogen vinden. Fysiek heeft de voorkeur.

Bestuur
•

•
•
•

Artikel 13 lid 3: hier staat nu dat alleen de voorzitter en secretaris van de vereniging
gezamenlijk bevoegd handelen. Wat inhoudt dat elk document telkens door hen ondertekend
dient te worden. Dit werkt vertragend en is niet wenselijk meer. De zin is hierom gewijzigd
zodat voortaan de vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt aan twee tezamen handelende
bestuurders.
Artikel 13 lid 4 is veranderd. Het bestuur wil geen DB meer. Is niet meer van deze tijd.
Artikel 13 lid 6: is toegevoegd, zodat ook besluiten schriftelijk kunnen worden genomen in
plaats van alleen in vergadering.
Artikel 13 lid 7 (voorheen lid 6): afsprakenlijsten en besluitenlijsten is vervangen door
schriftelijke vastlegging.
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Overige gremia
•

•
•

Artikel 16 lid 1: is geworden: Het Concilium Spoedeisende Geneeskunde is het vaste
adviescollege van de vereniging inzake onderwijs en opleiding. Haar taak bestaat uit het geven
van gevraagd en ongevraagd advies aan de vereniging over alle aangelegenheden van
onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, bevordering en
ontwikkeling van de beroepsbeoefening van de AIOS SEG.
Artikel 17: 2e zin is veranderd: Secties worden ingesteld en opgeheven door de ALV
Artikel 17: er is een laatste zin over artikel 14 lid 3 toegevoegd, omdat het bestuur de
benoeming van een sectie voorzitter door de ALV, ook in de statuten geborgd wil hebben. In
het HHR staat namelijk in artikel 19 dat hetgeen voor commissies geldt in artikel 17.2 vanaf lid
3 tot en met lid 19 van ons HHR, ook voor secties geldt. Dit zou impliceren dat we de voorzitters
van de secties ook in de ALV dienen te benoemen.

Emily Dopper, 13 november 2020

