HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN HAPTOTHERAPEUTEN VVH
Artikel 1 - kascommissie
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Het onderzoek van de Commissie ex. artikel 13 lid 4 van de statuten (Kascommissie), dat
eventueel aan de hand van een door een extern deskundige uitgebracht rapport plaatsvindt,
omvat de hierna volgende taken, welke overigens het eigen initiatief van de commissie onverlet
laat.
a.
Kascontrole, zijnde de vaststelling van de omvang en de aanwezigheid van zowel de
contante alsook de girale middelen;
b.
Controle van baten en lasten van het lopende boekjaar, zijnde de vaststelling van de
overeenstemming tussen kasboek respectievelijk bankboek en de bewijsstukken met
betrekking tot:
1. uitgaven: vaststelling van de ten behoeve van de Vereniging gedane levering of
prestaties en de ter zake verschuldigde bedragen;
2. inkomsten: vaststelling van de aan de Vereniging verschuldigde contributie- en
donatiegelden en de ter zake in te vorderen bedragen;
3. transitorische posten, zijnde de per balansdatum nog te betalen of vooruitbetaalde
kosten en nog te vorderen of vooruit ontvangen baten;
c.
Balanscontrole, zijnde de vaststelling van de aanwezigheid van de roerende vaste activa
van de Vereniging, respectievelijk de transitorische posten ter zake.
De Kascommissie kan besluiten tot een totaal onderzoek of een steekproefsgewijs onderzoek en
legt in haar verslag verantwoording af over deze keuze.
De Kascommissie brengt na voltooiing van haar onderzoek in een vaste vorm schriftelijk verslag
uit aan de algemene ledenvergadering (in casu de voorjaarsvergadering).
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
(2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Zij worden voor maximaal twee (2)
jaar benoemd. Middels een rooster van aftreden wordt elk jaar één (1) lid vervangen.

Artikel 2 - onkostenvergoeding
Bestuurs- en commissieleden kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding ter zake van
hun (vergader)werkzaamheden ten behoeve van de Vereniging. De algemene ledenvergadering stelt op
voorstel van het bestuur de aard en de hoogte van de vergoeding vast op de najaarsvergadering.
Artikel 3 - zelfstandige commissies
De Vereniging kent de volgende zelfstandige commissies:
a. de Commissie voor Individuele Registratie;
b. de Commissie voor Accreditatie Opleidingen;
c. de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie;
d. de Commissie Praktijkvisitatie.
3.1.

De Commissie voor Individuele Registratie heeft tot taak
3.1.1. personen die in aanmerking wensen te komen voor het gewone en aspirant
lidmaatschap te toetsen aan de in het Registratiereglement neergelegde eisen;
3.1.2. gewone leden te toetsen aan de in de betreffende reglementen voor
herregistratie vastgelegde eisen.
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in het Reglement
Commissie voor Individuele Registratie. De beleidsregels in overeenstemming waarmee zij haar
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

taak uitvoert zijn neergelegd in het Registratiereglement en het Reglement voor nascholing en
(her)registratie.
De Commissie voor Accreditatie Opleidingen heeft tot taak om te beoordelen of opleidingen
voldoen aan de door de Vereniging geformuleerde eisen. De samenstelling, taken en
bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in het Reglement Commissie voor Accreditatie
Opleidingen. De beleidsregels in overeenstemming waarmee zij haar taak uitvoert zijn neergelegd
in het Accreditatie Instrument Opleidingen Haptotherapie en het Accreditatie Instrument
Nascholingen.
De Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie heeft tot taak het behandelen van en het
bemiddelen en beslissen ter zake van klachten die zijn ingediend tegen leden van de Vereniging
die staan opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten. De samenstelling, taken
en bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in het Reglement Commissie van Toezicht
voor de Haptotherapie. De beleidsregels in overeenstemming waarmee zij haar taak uitvoert zijn
neergelegd in het Reglement voor het Toezicht voor de Haptotherapie.
De Commissie Praktijkvisitatie heeft tot taak te beoordelen of de therapie accommodatie en de
praktijkvoering voldoen aan de eisen die de Vereniging ter zake stelt. De samenstelling, taken en
bevoegdheden van de commissie zijn vastgelegd in het Reglement Praktijkvisitatie. De
beleidsregels in overeenstemming waarmee zij haar taak uitvoert zijn neergelegd in het
Reglement met betrekking tot de therapie accommodatie waarin het beroep van GZHaptotherapeut wordt uitgeoefend en het Reglement voor het gebruik van het keurmerk “GZHaptotherapeut en het logo van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.
Een zelfstandige commissie is slechts bevoegd tot uitoefening van haar taak en werkzaamheden,
wanneer het reglement dat de formele grondslag voor haar werkzaamheden vormt, is vastgesteld
door de algemene ledenvergadering met de daarvoor statutair vereiste meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 4
Bij dit Huishoudelijk Reglement behoren onlosmakelijk:
Reglement Commissie voor Individuele Registratie
- Registratiereglement
- Reglement voor nascholing en (her)registratie
Reglement Commissie voor Accreditatie Opleidingen
- Accreditatie Instrument Opleidingen Haptotherapie
- Accreditatie Instrument Nascholingen
Reglement Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
- Reglement voor het Toezicht voor de Haptotherapie
Reglement Praktijkvisitatie
- Reglement met betrekking tot de therapie accommodatie waarin het beroep van GZHaptotherapeut wordt uitgeoefend
- Reglement voor het gebruik van het keurmerk “GZ-Haptotherapeut” en het logo van de
Vereniging van Haptotherapeuten VVH
Artikel 4 - slotbepaling
Wijziging en/of aanvulling van het Huishoudelijk Reglement vindt plaats door de algemene
ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van wijzigingen met
betrekking tot zelfstandige commissies als bedoeld in artikel 19 lid 3 van de statuten, die tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereisen.
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