Statuten
Naam, Zetel, Duur
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. De vereniging, welke is opgericht op vijfentwintig oktober achttienhonderd zesennegentig en
waarvan sedertdien de duur telkens is verlengd, is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de studie van de dermatologie, alsmede de
behartiging van de beroepsbelangen van haar leden. Daarnaast beoogt de vereniging de kwaliteit van
de beroepsuitoefening en de opleiding te waarborgen.

Werkwijze
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. Het houden van vergaderingen en voordrachten.
2. Het handhaven van toezicht op de kwaliteit van de opleiding van dermatologen door middel van
het instellen en instandhouden van een concilium dermatologicum et venereologicum
3. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het instellen en
instandhouden van een kwaliteitsraad, een commissie visitatie, een commissie accreditatie, een
commissie patiëntenvoorlichting en domeingroepen.
4. Het realiseren van adequate nascholing door middel van het instellen en instandhouden van een
commissie nascholing.
5. Het instellen en instandhouden van een commissie die zich bezighoudt met de behartiging van de
beroepsbelangen van de Nederlandse dermatologen.
6. Het doen uitgeven van een tijdschrift.
7. Het samenwerken met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal.
8. Al zulke wettige middelen, die aan het bovenomschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Verenigingsjaar
Artikel 4
Het verenigingsjaar, ook boekjaar genoemd, is gelijk aan het kalenderjaar.

Leden
Artikel 5
1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. ereleden;
d. aspirant-leden;
e. rustende leden.
2. De rechten van de leden bedoeld onder 1b-e zijn dezelfde als die van de gewone leden, met dien
verstande dat uitsluitend gewone leden (waaronder begrepen gewone leden die tot erelid zijn
benoemd) stemrecht in de algemene vergadering hebben. Aspirant-leden kunnen zitting nemen in
het Concilium Dermatologicum et Venereologicum.
3. Gewone leden kunnen zijn zij die ingeschreven zijn als dermatoloog in het specialistenregister van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
4. Als aspirant-leden worden toegelaten zij die in Nederland opgeleid worden bij een erkende
opleider in de dermatologie en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Arts-assistenten
Dermatologie en Venereologie.
5. Rustende leden zijn gewone leden die hun werkzaamheden in de dermatologie hebben beëindigd,
en zich als zodanig aanmelden bij de secretaris van het Bestuur.
6. Buitengewone leden kunnen zijn:
a. Nederlanders die buiten Nederland daadwerkelijk als dermatoloog werkzaam zijn;
b. buitenlandse dermatologen;
c. zij die universitair gevormd zijn en zich in Nederland als hoofdtaak met experimenteel
onderzoek op het gebied van de dermatologie bezighouden.
7. Ereleden kunnen zijn zij die zich op grond van hun werk voor de vereniging of voor de
dermatologie in het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt.

Toelating
Artikel 6
1. Voor het gewone, buitengewone, en aspirant lidmaatschap moet men aangemeld worden bij de
secretaris van het bestuur, waarbij de kandidatuur door drie gewone leden gesteund moet
worden. De secretaris maakt de naam van de kandidaat bekend in de convocatie voor de
eerstvolgende algemene vergadering. Mochten er voor het begin van de vergadering geen
schriftelijke bezwaren zijn ingekomen dan wordt het kandidaat-lid geacht met algemene stemmen
te zijn toegelaten. In geval er bezwaren zijn binnengekomen, worden deze onderzocht door een
daartoe in te stellen ballotagecommissie van drie gewone leden. Deze commissie wordt door de
algemene vergadering gekozen en brengt in de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit.
Voor een geldig besluit tot toelating is alsdan een meerderheid van tweederde der uitgebrachte
stemmen vereist.
2. Ereleden worden door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van ten minste
tweederde deel der geldig uitgebrachte stemmen op voorstel van het bestuur (dat daarover advies
inwint bij een door haar aangewezen, uit niet-bestuursleden bestaande commissie, welke ten
minste uit drie en ten hoogste uit vijf gewone leden bestaat) of van ten minste vijfentwintig gewone
leden.
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Einde lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging
geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Een opzegging in strijd met het
bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op
de datum, waartegen was opgezegd.
4. De status van aspirant-lid zal door opzegging namens de Vereniging door het Bestuur eindigen
wanneer het aspirant-lid ingeschreven wordt als dermatoloog in het specialistenregister van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, en dit door het assistentlid aan het Bestuur is gemeld.
5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De
ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het
besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De betrokkene wordt in de
gelegenheid gesteld zich ter algemene vergadering te verdedigen.

Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit vijf leden die uit en door de gewone leden, met inachtneming van de
bepalingen van dit artikel, worden gekozen.
2. Alle leden van het bestuur dienen geregistreerde en praktiserende dermatologen te zijn.
Tenminste één bestuurslid dient volledig academisch werkzaam te zijn.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie aangewezen.
4. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaren. Jaarlijks treedt tenminste één
bestuurslid af, zoveel mogelijk volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Na
aftreden is de voorzitter eerst na een jaar en zijn de overige bestuursleden terstond eenmaal
herbenoembaar.
5. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien; nieuwgekozenen nemen alsdan op
het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. Het bestuur kan, indien het dit voor de
goede gang van zaken wenselijk acht, de algemene vergadering voorstellen hiervan af te wijken,
doch het behoeft hiervoor de instemming van een meerderheid van de ter vergadering aanwezige
leden.
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6. Kandidaten voor vacante bestuursfuncties kunnen zowel door het bestuur als door ten minste drie
van de overige gewone leden worden voorgedragen. De aankondiging van de mogelijkheid tot
kandidaatstelling dient uiterlijk acht weken voor de datum van de verkiezing door de secretaris
schriftelijk aan de leden te worden gemeld. De kandidaatstelling wordt gesloten drie weken voor
de datum, waarop de verkiezing plaatsvindt.
7. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan blijven de overblijvende bestuursleden een
bevoegd college, tenzij voor meer dan de helft der functies een vacature bestaat. In dat geval
wordt binnen een termijn van twee maanden na het ontstaan van de laatste vacature een
algemene vergadering bijeengeroepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
8. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in de ruimste zin van het woord en
neemt zijn beslissing bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de
voorzitter.
9. Het bestuur doet in de algemene vergadering een voorstel om een geregistreerd Nederlands
dermatoloog en lid van de vereniging aan te wijzen die voor de duur van vier jaar zitting zal nemen
in de medische specialisten-registratiecommissie. Tevens wordt een dergelijk voorstel gedaan
teneinde een plaatsvervanger voor deze functionaris aan te wijzen voor de duur van vier jaren.
Het lid en zijn plaatsvervanger kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Vertegenwoordiging
Artikel 9
De vereniging wordt in en buiten rechte behalve door het bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter
(dan wel, bij diens ontstentenis, door de vice-voorzitter) tezamen met de secretaris.

Algemene vergadering
Artikel 10
1. Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergaderingen gehouden. Voorts komt de algemene
vergadering bijeen zo dikwijls het bestuur dit nodig acht dan wel tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is ter vergadering eentiende van de stemmen uit te brengen, daartoe schriftelijk
een verzoek richt aan het bestuur met opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Oproeping ter algemene vergadering geschiedt bij schriftelijke convocatie aan het adres van de
leden. De secretaris draagt voor die oproeping zorg onder gelijktijdige toezending van de agenda.
Behoudens uitzonderlijk spoedeisende gevallen dient de oproeping met toezending van de
agenda ten minste zeven dagen tevoren te geschieden.
3. In de algemene ledenvergadering in het tweede kwartaal van het nieuwe verenigingsjaar wordt
door het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris
overlegt het jaarverslag en de penningmeester overlegt de jaarrekening met overlegging der
bescheiden.
4. In dezelfde vergadering als genoemd onder 3 wordt door de penningmeester ter goedkeuring van
de algemene vergadering de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar overgelegd.
5. Alleen die gewone leden, die de presentielijst getekend hebben, kunnen aan de stemming
deelnemen. Stemming over personen en over zaken geschiedt mondeling tenzij hun belang
schriftelijke stemming wenselijk maakt. Bij stemming beslist de gewone meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van
stemmen over personen wordt opnieuw gestemd; staken bij herstemming de stemmen opnieuw,
dan wordt in een volgende vergadering nogmaals gestemd. Wanneer ook dan nog geen
beslissing bereikt is beslist het lot.
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6. Besluiten worden door de algemene vergadering alleen genomen over geagendeerde punten.
Indien conform lid 2 oproeping korter dan zeven dagen voor de vergadering, maar uiterlijk de dag
voor de vergadering, heeft plaatsgevonden kunnen besluiten alleen worden genomen indien een
tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden akkoord gaat met het in
stemming brengen van het voorstel. Over in het geheel niet geagendeerde punten kunnen slechts
besluiten worden genomen, indien ten minste tweederde deel van het aantal stemgerechtigde
leden der vereniging aanwezig is en het besluit vervolgens wordt aangenomen met een
meerderheid van viervijfde deel van geldig uitgebrachte stemmen.
7. De algemene vergadering benoemt eenmaal per drie jaar een kascommissie, welke uit ten minste
twee leden bestaat, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascommissie
onderzoekt de financiële verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen en adviseert tot het al dan niet verlenen van décharge van het
bestuur ten aanzien van de financiële verantwoording. De leden van de kascommissie zijn
eenmaal terstond herkiesbaar.

Referendum
Artikel 11
1. Een besluit van de algemene vergadering wordt door het bestuur aan een referendum
onderworpen zo dikwijls hetzij daartoe door het bestuur bij tweederde meerderheid der aanwezige
bestuursleden wordt besloten, hetzij daarom wordt verzocht door een zodanig aantal leden als
bevoegd is een algemene vergadering bijeen te (doen) roepen.
2. Het bestuursbesluit bedoeld in het vorige lid dient genomen te worden ofwel tijdens de algemene
vergadering, waarin het aan een referendum te onderwerpen besluit is genomen ofwel binnen
veertien dagen na die vergadering, mits in dit laatste geval ten minste de helft der aanwezige
bestuursleden tijdens die vergadering een daartoe strekkend voorbehoud heeft gemaakt. Het van
leden afkomstige verzoek tot het houden van een referendum moet worden ingediend tijdens de
vergadering waarin het aan een referendum te onderwerpen besluit is genomen.
3. De constatering door de voorzitter, dat een bestuursbesluit of verzoek tot het houden van een
referendum tijdig is genomen respectievelijk ingediend, is beslissend. Alsdan heeft het door de
vergadering genomen besluit slechts rechtsgevolg indien het door het te houden referendum
wordt bevestigd.
4. Het referendum wordt gehouden doordat binnen een maand na de vergadering waarin het
desbetreffende besluit is genomen, door het bestuur aan de leden aan hun laatstbekende adres
wordt toegezonden een stembiljet, woordelijk vermeldende naam en adres van een door het
bestuur aan te wijzen notaris, aan wie door de leden het stembiljet ondertekend dient te worden
ingezonden onder duidelijke vermelding in een daartoe op het stembiljet gereserveerde kolom of
ruimte, of zij voor of tegen het besluit zijn.
5. De in het vorige lid bedoelde notaris is belast met de telling van de referendumstemmen en met
de beslissing of dergelijke stemmen tijdig en geldig zijn uitgebracht, waarbij als tijdig uitgebracht
slechts zullen gelden die stemmen, uitgebracht op stembiljetten, welke bij voormelde notaris zijn
binnengekomen voor of uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand, waarin
de stembiljetten aan de leden werden toegezonden.
6. Indien de gewone meerderheid van tijdig en geldig uitgebrachte referendumstemmen zich voor
het desbetreffende besluit uitspreekt wordt het besluit geacht rechtsgeldig te zijn genomen. In alle
andere gevallen wordt het geacht niet te zijn genomen. De desbetreffende constatering door de in
het vorige lid bedoelde notaris, door deze schriftelijk aan het bestuur te bevestigen, is beslissend.
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Commissies, Domeingroepen en Werkgroepen
Artikel 12
1. Het bestuur kan commissies benoemen uit het bestuur of uit de leden, aan welke commissies voor
beperkte tijdsduur een beperkte opdracht wordt gegeven. Het instellen van dergelijke commissies
wordt de leden tevoren gemeld.
2. Domeingroepen worden door het bestuur in samenspraak met de kwaliteitsraad benoemd met als
doel om toezicht te houden op de wetenschappelijke actualiteit en ontwikkelingen in een specifiek
aandachtsgebied van de dermatologie. In die hoedanigheid legt de groep de basis voor de
ontwikkeling en het onderhoud van één of meerdere richtlijnen. Een domeingroep fungeert tevens
voor het bestuur als een eerste aanspreekpunt voor specifieke inhoudelijke vragen. Daarnaast
bedienen de domeingroepen de leden van de vereniging actief met dermatologische scholing en
nascholing.
3. Richtlijnwerkgroepen wordt ingesteld door het bestuur en omvat leden uit de domeingroep
aangevuld door leden en niet-leden op grond van hun specifieke kennis op het gebied van de
richtlijn.
4. Werkgroepen kunnen door het bestuur worden samengesteld of, indien zij op eigen initiatief zijn
opgericht, zich aanmelden bij het bestuur, onder gelijktijdige overlegging van een beschrijving van
het doel en de werkzaamheden van de desbetreffende werkgroepen. Van werkgroepen kunnen
ook niet-leden deel uitmaken op grond van hun specifieke kennis op het gebied waarbinnen de
werkgroep werkzaam is. Het bestuur beslist of een dergelijke werkgroep de status van werkgroep
van de Vereniging krijgt. Het instellen van een dergelijke werkgroep wordt de leden tevoren
gemeld.

Middelen
Artikel 13
De middelen van de vereniging worden gevormd door:
1. De contributie waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering op
voorstel van het bestuur. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
2. Giften, erfstellingen, legaten en alle verdere inkomsten uit welken hoofde ook.

Huishoudelijk reglement
Artikel 14
1. Er is een huishoudelijk reglement, waarin nadere regels kunnen worden gegeven omtrent zaken,
welke niet in de statuten geregeld zijn.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.
3. De wijze van samenstelling en de werkwijze van het concilium dermatologicum et
venereologicum, de kwaliteitsraad, de commissie visitatie, de commissie voor behartiging van
beroepsbelangen, de commissie nascholing, de commissie patiëntenvoorlichting en het dr. G.J.
Teljerfonds en andere commissies, domeingroepen en werkgroepen worden geregeld bij
huishoudelijk reglement.
4. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering slechts
rechtsgeldig worden besloten bij meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte
stemmen en mits bij de oproeping ter vergadering is meegedeeld, dat wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld en de tekst van dit voorstel ten minste zeven
dagen voor de vergadering aan de leden is toegezonden.
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Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 15
1. Tot wijziging der statuten dan wel ontbinding der vereniging kan door de algemene vergadering
slechts rechtsgeldig worden besloten bij meerderheid van ten minste tweederde der geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waar ten minste de helft van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is en mits bij de oproeping ter vergadering is meegedeeld, dat
wijziging van de statuten respectievelijk ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld en
de tekst van dit voorstel ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden is
toegezonden.
2. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet op de algemene vergadering aanwezig is,
zal een nieuwe algemene vergadering gehouden worden. Op deze vergadering kan, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden, een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel
worden genomen mits bij meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte
stemmen.

Rechtspersoon
Artikel 16
Indien de vereniging een rechtspersoon wil oprichten dienen de statuten der op te richten
rechtspersoon in ieder geval de volgende bepalingen te bevatten:
a. Wijziging van de statuten van de rechtspersoon behoeft goedkeuring van de algemene
vergadering.
b. Bestuursleden van de rechtspersoon dienen lid c.q. buitengewoon lid of aspirant-lid te zijn van de
vereniging
c. Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid een bestuurslid van de rechtspersoon aan te
wijzen.
d. Het bestuur van de rechtspersoon legt ten minste eenmaal per jaar rekening en verantwoording af
aan de algemene vergadering, waarbij de kascommissie van de vereniging de bevoegdheid heeft
de boeken van de rechtspersoon te onderzoeken.
e. Een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon behoeft de goedkeuring van de vereniging.
f. In geval van vereffening van de rechtspersoon vloeit een eventueel batig liquidatiesaldo in de kas
van de vereniging.

SubVerenigingen
Artikel 17
Nederlandse Vereniging voor Experimentele Dermatologie
1. De Nederlandse Vereniging voor Experimentele Dermatologie, verder aangeduid als NVED, is
een subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en
heeft tot doel de bevordering van wetenschappelijk onderzoek van huid en huidziekten.
2. Het bestuur van NVDV kan het bestuur van de NVED advies vragen over wetenschappelijk
onderzoek.
3. Het bestuur van de NVED kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de
NVDV over wetenschappelijk onderzoek.
4. Tenminste éénmaal per jaar heeft bestuurlijk overleg plaats met de NVED.
5. Het bestuur van de NVED legt tenminste éénmaal per jaar rekening en verantwoording af aan
de algemene vergadering van de NVDV, waarbij de kascommissie van de NVDV de
bevoegdheid heeft de boeken van de NVED te onderzoeken.
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Vereniging van Arts-assistenten Dermatologie en Venereologie
1. De Vereniging van Arts-assistenten Dermatologie en Venereologie, verder aangeduid als
VADV, is een subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie en heeft tot doel de belangen van de artsen in opleiding tot specialist in de
dermatologie zo goed als mogelijk te behartigen.
2. Tenminste éénmaal per jaar heeft bestuurlijk overleg plaats met de VADV.
3. Het bestuur van de VADV legt tenminste éénmaal per jaar rekening en verantwoording af aan
de algemene vergadering van de NVDV, waarbij de kascommissie van de NVDV de
bevoegdheid heeft de boeken van de VADV te onderzoeken.
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