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Opmerkingen en vragen leden n.a.v. commentaarronde statutenwijziging 

- Er staat een foutje in de begrippenlijst: "AIOS SEG: SEG-arts in opleiding" is veranderd 
in "AIOS SEG: SEH-arts in opleiding". 

- In artikel 3, lid 2, sub c staat vermeld dat RGS-geregistreerde medisch specialisten 
gewoon lid kunnen worden wanneer zij (plaatsvervangend) opleider zijn. In de 
aanvraag voor erkenning tot specialisme bij het CGS staat echter vermeld dat 
inmiddels alle (plaatsvervangend) opleiders SEH-arts zijn (en dit heeft ook sterk de 
voorkeur). Het bestuur vindt het niet meer van deze tijd en dus onwenselijk dat dit als 
zodanig vermeld staat in de statuten. De verwachting (en wens) is immers niet dat 
andere specialisten in de toekomst nog (plaatsvervangend) opleider zijn. Hierom is 
besloten sub c te verwijderen.  

- Artikel 8 lid 6: Bijzondere omstandigheden wil het bestuur niet vastleggen in het HHR, 
omdat bijzondere omstandigheden uiteenlopend kunnen zijn en bestuur hierin de 
ruimte moet hebben om te bepalen wat bijzonder is en wat niet. De zin is hierom 
aangepast naar:  Het Bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden een 
lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen voor het betalen van contributie in 
enig verenigingsjaar. 

- 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. Het bestuur wil hier nog een extra 
mogelijkheid aan toevoegen, zodat in de toekomst ook één bestuurder individueel de 
Vereniging kan vertegenwoordigen. Dit dient dan binnen de grenzen van een volmacht 
plaats te vinden na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Leden 
Vergadering. Het artikel is hierom aangepast. 

- Artikel 16 lid 1: het woord ‘beroepsbeoefening’ laatste zin is op verzoek van het 
concilium vervangen door het woord ‘beroepsuitoefening’. 
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