
Huishoudelijk reglement Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde van de VRA 
 
Leden  
Artikel 1  
Leden van de Sectie Kinderrevalidatie zijn lid, rustend lid of buitengewoon lid (b.v PA’s; 
verpleegkundig specialist) van de VRA en werken voornamelijk in de kinderrevalidatie.  
Toelating als gewoon lid van de sectie kan plaatsvinden door de vergadering te bezoeken, de deel-
name kosten te betalen en zich voor te stellen in de voorstelronde.  
Een verzoek om toelating als buitengewoon lid kan geschieden op voordracht van een gewoon lid 
van de Sectie of door een aanvraag van de betrokkene.  
Over algemene zaken en personen niet zijnde het reglement kan zo nodig worden gestemd en 
hierbij hebben gewone en buitengewone leden stemrecht. Over personen moet schriftelijk of bij 
acclamatie worden gestemd. Een en ander met inachtneming van de Statuten van de Vereniging van 
Revalidatieartsen, de VRA.  
 
Bestuur  
Artikel 2  
De Sectie kiest zijn eigen bestuur. Het Bestuur bestaat uit leden of buitengewoon leden van de 
Sectie. Het aantal bestuursleden bedraagt ten hoogste twaalf. De Sectie stelt zijn eigen reglement 
vast. Over de persoon van voorzitter, secretaris en penningmeester wordt gestemd. Bij meer 
kandidaten voor een functie vindt een stemming plaats.   
De voorzitter belegt en leidt de vergaderingen van de kindersectieleden en die van het Bestuur. Bij 
staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.  
De hoogleraar kinderrevalidatie heeft een kwaliteitszetel in het Bestuur. De kinderrevalidatiearts 
vertegenwoordiger in het VRA bestuur heeft ook een kwaliteitszetel in het sectiebestuur. 
De emeritus hoogleraar is automatisch adviseur van het Bestuur. 
Het Bestuur van de Sectie doet éénmaal per jaar aan het Bestuur van de Vereniging van 
Revalidatieartsen, de VRA mededeling van de namen der leden van de Sectie. Het Bestuur van de 
Sectie brengt ten minste éénmaal per jaar verslag uit van de gehouden handelingen van de Sectie, 
dat moet worden toegevoegd aan het jaarverslag van de VRA.  
 
Artikel 3  
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de voorzitterstaak vervuld door de secretaris. Is ook deze 
afwezig, dan wordt deze taak door één der andere bestuursleden waargenomen.  
 
Artikel 4  
De secretaris bewaart het archief, voert de briefwisseling, schrijft de vergaderingen uit en houdt de 
notulen. De secretaris schrijft ook jaarlijks een verslag over de activiteiten van de Sectie. Dit 
verslag wordt vóór de eerste vergadering van dat jaar aan alle stemgerechtigde leden toegezonden.  
 
Zittingstermijn  van het bestuur: 
Artikel 5 
De leden van het bestuur van de Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde treden aan voor de duur van 
vier jaar. Deze termijn kan met maximaal één termijn van vier jaar worden verlengd, tenzij de 
leden instemmen met verlenging voor een tweede termijn van vier jaar. 
In bijlage 1 is de huidige stand van zaken van de zittingstermijn van bestuursleden beschreven. 
 
Werkgroepen  
Artikel 6 
1. Het Bestuur kan overgaan tot het instellen van één of meer Werkgroepen.  
2. Een Werkgroep adviseert het Bestuur met betrekking tot specifieke onderwerpen. 
3. Een werkgroep kan ook bestaan uit leden van de Sectie met éénzelfde aandachtsgebied  
    die de ontwikkeling hiervan wil bevorderen. 
Er wordt een overzicht van de bestaande werkgroepen bijgehouden. 
 
Gremia  
Artikel 7 
Door de Huishoudelijke Vergadering kunnen op voorstel van het Bestuur gewone leden worden  
voorgesteld, die zich willen bezighouden met een speciaal onderdeel van het gebied waarop de  
Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde zich krachtens de Statuten van de VRA beweegt.  



Zij kunnen de Sectie vertegenwoordigen in diverse Gremia: zie bijlage 2. 
 
Contributie 
Artikel 8  
De Sectie heft per bijeenkomst dag-contributie van zijn leden en voert hierover zijn eigen geldelijk 
beheer. De penningmeester van de Sectie stelt de leden jaarlijks op de hoogte van de 
exploitatierekening, voor zover van toepassing.  
 
Belangenverstrengeling  
Artikel 9 
Alle leden van de Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde en de secretaresse van de Sectie zijn bij al 
hun werkzaamheden voor of namens de Sectie gehouden aan de door de VRA onderschreven Code 
ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. 
 
Slotbepalingen  
Het reglement wordt bepaald door de leden. Een voorstel tot herziening van dit reglement kan door 
het Bestuur of door ten minste drie gewone leden worden ingediend. Dit voorstel moet minstens 
drie maanden voor de ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend en ten minste twee 
maanden voor de vergadering ter kennis van de leden worden gebracht. Over het voorstel kan 
slechts worden gestemd, wanneer tijdens de vergadering minstens 15 procent van de gewone leden 
aanwezig is. Het voorstel moet door 2/3 van de aanwezige gewone leden worden goedgekeurd. 
Indien bij de vergadering het genoemde quorum niet aanwezig is, zal het voorstel in de volgende 
ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, in stemming worden gebracht. Ook dan 
moet het door 2/3 der aanwezige leden worden goedgekeurd.  
Het reglement wordt elke vier jaar herzien.  
In omstandigheden, waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.  
 
Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van de sectie kinderrevalidatie van de VRA 
d.d.  03-02-2017  te Utrecht  
 
Mw. Drs. A. van Velzen, secretaris.  
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Bijlage 1: Schema van aftreden van bestuursleden  

 

Situatie november 2016 

 

Naam Taken termijn termijn termijn 

Robert Pangalila Voorzitter 

Stuurgroep LOOK 

Sinds 2005 

bestuurslid 

2011- 2015 

voorzitter 

2015 - 2019 

Agnes van Velzen Secretaris 2008 - 2012 2012- 2016 Vanaf 2016 

Jules Becher Hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde 

Voorzitter D-ACD 

Vaste Plek   

Sytske Nawijn Penningmeester 2010 - 2014 2014 - 2018  

Imelda de Groot Lid 2010 - 2014 2014 - 2018  

Margriet Poelma Lid 2010 - 2014 2014-  2018  

Petra van Kampen Lid 2014 - 2018   

Anke Meester-Delver Vertegenwoordiger VRA-bestuur 2015 gestopt   

Eric Boldingh Interim Vertegenwoordiger VRA-bestuur 2015 - 2017   

Francisca Kiezebrink Lid 2015 - 2019   

Inge Briedé Lid 2015 - 2019   

Tamara Lut Lid 2015 - 2019   

Susanne Staijen Lid 2015 - 2019   

 
 
 
Bijlage 2: Gremia 
 

 De Commissie Kinderrevalidatie VRA/RN 
 Het VRA bestuur 
 LOOK 
 Scholingscommissie van de VRA 
 Het Concilium van de VRA 
 De Beroepsbelangencommissie (nog geen vertegenwoordiging vanuit de Sectie) 
 Commissie Prestatie-indicatoren (nog geen definitieve vertegenwoordiging vanuit de Sectie) 


