
Huishoudelijk reglement Werkgroep Hand -en Pols Revalidatie van 
de VRA 
 

Leden  
Artikel 1  
Leden van de Werkgroep Hand -en Pols Revalidatie zijn lid, rustend lid of buitengewoon lid 
(b.v. physician assistants,verpleegkundig specialisten) van de VRA en werken met 
patiënten met hand en polsproblematiek.  
Toelating als lid van de werkgroep kan plaatsvinden door aanmelding voor de werkgroep, 
de vergaderingen van de werkgroep te bezoeken, de deelnamekosten te betalen en zich 
voor te stellen in de voorstelronde.  
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 Werkgroep kiest zijn eigen bestuur. Het Bestuur bestaat uit leden van de Werkgroep. 
Het aantal bestuursleden bedraagt ten hoogste zes. De Werkgroep 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 iom de secretaris de vergaderingen en leidt deze vergaderingen van 
de werkgroep en die van het Bestuur. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een 
beslissende stem.  
Het bestuur van de werkgroep  doet éénmaal per jaar aan het Bestuur van de Vereniging 
van Revalidatieartsen, de VRA, mededeling van de namen der leden van de werkgroep. Het 
bestuur van de werkgroep brengt ten minste éénmaal per jaar verslag uit van de gehouden 
handelingen van de werkgroep 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 werkgroep. 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 Werkgroep Hand -en Pols Revalidatie treden aan voor de 
duur van drie jaar. Deze termijn kan met maximaal één termijn van drie jaar worden 
verlengd, tenzij de leden instemmen met tweede verlenging voor een termijn van drie 
jaar. 
 
Commissies  
Artikel 6 
1.De werkgroep kan overgaan tot het instellen van één of meer commissies. 
2. Een commissie adviseert de werkgroep met betrekking tot specifieke onderwerpen. 
 



Contributie 
Artikel 7 
De Werkgroep heft per bijeenkomst dag-contributie van zijn leden en voert hierover zijn 
eigen geldelijk beheer. De penningmeester van de Werkgroep stelt de leden jaarlijks op de 
hoogte van de exploitatierekening, voor zover van toepassing.  
 
Belangenverstrengeling  
Artikel 8 
Alle leden van de Werkgroep Hand -en Pols Revalidatie zijn bij al hun werkzaamheden voor 
of namens de Werkgroep gehouden aan de door de VRA onderschreven code ter voorkoming 
van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. 
 
 
 
 
 

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 1/3 van de leden een stem heeft kunnen geven. Stemmen bij 
volmacht is mogelijk; ieder lid mag maximaal door een ander lid gemachtigd worden.   
Het voorstel moet door 2/3 van de aanwezige gewone leden-stemmen worden goedgekeurd. Indien 
bij de vergadering het genoemde quotum 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.  
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