
HUISHOUDELIJK REGLEMENT NVHVV 
 

Afspraken en regels voor een prettige vereniging sfeer 
in aanvulling op de statuten van de NVHVV 

 
In dit Huishoudelijk Reglement treft u afspraken en regels aan met betrekking tot het lidmaatschap van 
de Nederlandse Vereniging van Hart en Vaat verpleegkundigen(NVHVV), specifiek met het oog op de 
betaling van de contributie.  
 
Het Huishoudelijk Reglement maakt onderdeel uit van het lidmaatschap van de NVHVV en is 
vastgesteld door het bestuur van de NVHVV op 27 maart 2013, conform artikel 17 van de statuten. 
Een eerste herziening heeft plaatsgevonden op 1 januari 2015. Als  lid van de NVHVV zien wij graag 
dat u het reglement op uw gemak doorneemt.  Wanneer iets niet duidelijk is, kunt u altijd contact met 
de NVHVV opnemen voor een nadere toelichting.  
 
Zodra u zich aangemeld heeft als nieuw lid van de NVHVV, gaan wij ervanuit dat u kennis heeft 
genomen van het huishoudelijk reglement, welke terug te vinden is op onze website www.nvhvv.nl. 
Wij verwachten geen actieve terugkoppeling van u over het huishoudelijk reglement, wanneer u zich 
aanmeldt als lid van de NVHVV. Doorlezen, kennis hiervan nemen en hiernaar handelen is wat ons 
betreft voldoende. Wij gaan ervanuit dat u zich vooraf goed heeft geïnformeerd over het lidmaatschap 
van de NVHVV, dat u op de hoogte bent van het Huishoudelijk Reglement en dat u de afspraken en 
regels zult nakomen. Wanneer de afspraken en regels door u worden overtreden, kan de NVHVV u 
erop wijzen zodat u deze afspraken nakomt. Bij herhaaldelijk overtreden van de afspraken en regels 
zal de NVHVV maatregelen treffen.  
 

Lidmaatschap algemeen 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt conform artikel 5 van de statuten.  
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een jaar, schriftelijk en 
met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken (zie artikel 5 lid 2 van de statuten) 
De schriftelijke opzegging geschiedt per mail aan ons secretariaat; secretariaat@nvhvv.nl o.v.v. uw 
lidmaatschapsnummer. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging. Indien u deze niet ontvangen 
heeft, dient u contact op te nemen met het NVHVV-bureau. 
 

Contributiebetaling 
 
Artikel 1: Contributiebetaling 
1. Gedurende een kalenderjaar jaar voldoet het lid de lidmaatschapsgelden in de eerste 5 maanden 

van dat jaar.  
a. Indien het lidmaatschap is ingegaan voor 1 februari, en men nog geen automatische incasso 

heeft afgegeven, ontvangt het betreffende lid de contributiefactuur op het mailadres of 
huisadres met het verzoek deze binnen de gestelde termijn te voldoen. 

b. Indien het lidmaatschap is ingegaan voor 1 februari, en men wel een automatische incasso 
heeft afgegeven, ontvangt het lid de contributiefactuur op het mailadres of huisadres met de 
datum van incasso door de NVHVV.  

c. Indien het lidmaatschap na 1 februari is ingegaan, ontvangt men de contributiefactuur op het 
mailadres of huisadres, met de datum van incasso door de NVHVV.  

2. Contributiebetaling via automatische incasso 
Indien een lid via automatische incasso lid is, wordt het contributiegeld na 1 februari van dat 
betreffende jaar via automatische incasso geïnd. Voorafgaand hieraan ontvangt het lid de 
contributiefactuur van de NVHVV en gaat het bestuur er vanuit dat de gelden via de automatische 
incasso te innen zijn. Het lid wordt vooraf op de hoogte gesteld over de periode waarin de incasso 
geactiveerd wordt. Indien het lid een verzoek doet tot restorneren, wordt het lid vriendelijk 
verzocht contact met het NVHVV-bureau op te nemen over een datum waarop de 
contributiegelden wel geïnd kunnen worden.  

 
  

http://www.nvhvv.nl/
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Artikel 2: Niet tijdige betaling contributie 
1. Indien het lidmaatschap voor 1 april van het lopende jaar, niet voldaan is of er een verzoek tot 

restorneren is gedaan, ontvangt het lid een 1
e
 herinnering na 1 april; deze is zonder 

administratiekosten, maar betreft wel het contributiebedrag dat geldt voor niet-incassoleden.  
2. Indien het lid geen gehoor geeft aan de 1

e
 herinnering voor 1 juli, ontvangt het lid een 

2
e
 herinnering; deze gaat gepaard met administratiekosten a € 7,50 en het contributiebedrag.  

3. Indien het lid geen gehoor geeft aan de 2
e
 herinnering volgt een pre-incasso vordering na 

1 oktober van dat betreffende jaar, deze gaat gepaard met administratiekosten a € 12,50.  
4. Na 1 november worden alle voordelen en zaken behorende bij het lidmaatschap van de NVHVV 

stopgezet. Het betreffende lid ontvangt geen Cordiaal meer, de NVHVV is niet verplicht om de 
Cordiaal, welke het lid tussen 1 november en de datum van invordering misloopt, te verstrekken.  

5. De NVHVV behoudt zich het recht voor het betreffende lid te royeren, dit zal gebeuren na twee 
opeenvolgende jaren, waarin het lid in gebreke blijft conform artikel 5 lid 4 van de statuten. 
Invordering van contributiegelden blijven van kracht zolang deze nog niet zijn voldaan aan de 
NVHVV. Invordering wordt uit handen gegeven aan een gespecialiseerd bureau, inclusief de 
administratiekosten van de NVHVV en de kosten behorende bij invordering.  

 
Artikel 3: Overige bepalingen 
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 
dagelijks bestuur. 
 
 
Gewijzigde versie vastgesteld tijdens de bestuursvergadering NVHVV op 25 maart 2015 te Utrecht. 


