Huishoudelijk reglement VHL
Artikel 1
De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden
aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur.
Structurele onderbouw
Artikel 2
1. De VHL is een subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.
2. De VHL is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en
Laboratoriumgeneeskunde.
3. Het bestuur van de VHL is een bestuurscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische
Chemie en Laboratoriumgeneeskunde.
Doel
Artikel 3
De VHL heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van het hematologisch
laboratoriumonderzoek.
Artikel 4
Om het gestelde doel te bereiken streeft de VHL, alleen of in samenwerking met andere
organisaties die een gelijk of een verwant doel nastreven, onder meer:
1. naar het opzetten en in stand houden van externe kwaliteits-borgingsprogramma's in
deelgebieden van de hematologie;
2. naar het bevorderen van het doen samenstellen van referentiepreparaten voor hematologische
onderzoekingen;
3. naar het bevorderen van de kwaliteit van de hematologische scholing en nascholing van klinisch
chemici, laboratoriumartsen, analisten en andere geïnteresseerden in hematologische
laboratoriumdiagnostiek en bloedtransfusie;
4. naar het opstellen van richtlijnen ten behoeve van het optimaal doen uitvoeren van
hematologische bepalingen en bloedtransfusie;
5. naar het verruimen en verdiepen van kennis in verband met het hematologisch
laboratoriumonderzoek en het verspreiden van kennis op dit gebied.
6.naar het bevorderen van de samenwerking tussen klinisch werkzame specialisten en
laboratoriumspecialisten op het gebied van hematologisch laboratoriumonderzoek en
bloedtransfusie;
7. naar samenwerking met verenigingen van klinisch werkzame specialisten en
laboratoriumspecialisten op het gebied van hematologisch laboratoriumonderzoek
Lidmaatschap
Artikel 5
De VHL bestaat uit gewone leden en buitengewone leden. De gewone leden kunnen zijn zij, die lid
zijn van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie of zij, die lid zijn van de Nederlandse
Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. Buitengewone leden kunnen
worden zij, die geen gewoon lid van de VHL kunnen zijn; het bestuur van de VHL beslist in deze.
Artikel 6
De toetreding tot de VHL als respectievelijk lid of buitengewoon lid geschiedt op verzoek van de
betrokkene dan wel op uitnodiging van het bestuur.
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:

1. door overlijden;
2. door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur van de VHL;
3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging: deze kan geschieden wanneer het
lidmaatschap de vereniging schade berokkent.
Artikel 8
Van een opzegging als bedoeld in artikel 7.3., wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met
opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, binnen 30 dagen na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene ledenvergadering. De algemene
ledenvergadering dient op het beroep te beslissen binnen negentig dagen nadat het beroep is
ingesteld, door binnen deze termijn aan de betrokkene de uitslag van het beroep mee te delen.
Bestuur
Artikel 9
Het bestuur van de VHL bestaat uit zes gewone leden, van welke er drie geaccrediteerd dienen te
zijn door de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en drie door de Nederlandse Vereniging
voor Klinische Chemie en Lanboratoriumgeneeskunde.
Artikel 10
De leden van het bestuur worden in een algemene ledenvergadering uit de leden benoemd voor de
tijd van drie jaren. Na afloop daarvan zijn zij terstond éénmalig herkiesbaar. De voorzitter wordt in
kwaliteit gekozen. Het bestuur stelt een aftreedrooster op.
Artikel 11
Het bestuur wijst uit zijn midden aan: een secretaris en een penningmeester.
Artikel 12
Voor ieder te vervullen vacature doet het bestuur een voordracht aan de leden nadat de
voorgenomen kandidaatstelling aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie
en aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en
Laboratoriumgeneeskunde bekend is gemaakt en hierop binnen dertig dagen geen negatief
antwoord ontvangen is.
Artikel 13
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
Artikel 14
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk
acht(en), doch tenminste twee maal per jaar.
Geldmiddelen
Artikel 15
De geldmiddelen van de VHL bestaan uit:
1. contributies;
2. bijdragen;
3. alle andere baten, waarvan de aanvaarding volgens de wet is geoorloofd;
Artikel 16
De wijze van besteding der gelden moet uit de boekhouding van de penningmeester duidelijk
gespecificeerd blijken.
Artikel 17

Door de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd welke uit minstens drie
leden bestaat die geen lid van het bestuur mogen zijn.
Artikel 18
De taak van de kascommissie bestaat uit:
1. de controle van de boekhouding en de financiële administratie van de vereniging;
2. het jaarlijks uitbrengen van een schriftelijk verslag van de controle genoemd in het vorige, welk
verslag in de jaarvergadering ter tafel wordt gebracht;
Artikel 19
De kascommissie is bevoegd, wanneer zij dit verlangt, inzage te verkrijgen in de boekhouding en
de administratie van de vereniging.
Werkgroepen
Artikel 20
Onder een werkgroep wordt verstaan een groep van personen, leden van de VHL, die in opdracht
van het bestuur belast zijn met de uitvoering van een omschreven taak. Eventueel kunnen door
het bestuur van de werkgroep ook niet-leden van de VHL uitgenodigd worden.
Artikel 21
Iedere werkgroep heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een lid, die
door de leden van de werkgroep uit de VHL-leden worden gekozen.
Artikel 22
Iedere werkgroep brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit van de activiteiten van de afgelopen
periode, welk verslag in de jaarvergadering van de VHL ter tafel wordt gebracht.
Artikel 23
Een lid van enige werkgroep kan op schriftelijk verzoek van het bestuur van die werkgroep door
het VHL-bestuur uit zijn functie ontzet worden, wanneer hij bij het uitoefenen van zijn functie in de
werkgroep hiertoe aanleiding geeft, of op enigerlei wijze ophoudt het verenigingsbelang te dienen.
Stuurgroep
Artikel 24
De stuurgroep is het adviesorgaan van het bestuur in zaken de VHL betreffende op zodanige wijze
dat de VHL zo goed mogelijk aan haar doelstellingen kan beantwoorden.
Artikel 25
De door de stuurgroep uit te brengen adviezen zijn niet bindend. Mede in verband daarmee draagt
de stuurgroep geen enkele verantwoordelijkheid voor de gedragslijn van de vereniging en haar
afzonderlijke leden.
Artikel 26
De stuurgroep wordt gevormd door:
1. de leden van het bestuur van de VHL;
2. de leden van het bestuur van elke werkgroep;
3. leden van de VHL die namens de VHL contact onderhouden met andere verenigingen,
stichtingen, enz.
4. anderen, op uitnodiging van het bestuur van de VHL.
Artikel 27

Een lid van de stuurgroep kan door het bestuur van de VHL uit zijn functie ontzet worden, wanneer
hij bij het uitoefenen van zijn functie in de stuurgroep hiertoe aanleiding geeft, of op enigerlei wijze
ophoudt het verenigingsbelang te dienen.
Artikel 28
De stuurgroep wordt minimaal vier maal per jaar door het bestuur van de VHL bijeengeroepen.
Algemene vergadering
Artikel 29
Jaarlijks, bij voorkeur in maart, wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering,
jaarvergadering genaamd, bijeengeroepen.
Artikel 30
In de jaarvergadering wordt door het bestuur:
1. verslag uitgebracht over het verstreken kalenderjaar;
2. rekening en verantwoording gedaan aangaande het beheer van de financiën in het verstreken
boekjaar;
3. een voorstel gedaan aangaande de hoogte van de contributie;
4. voor zover nodig de verkiezing van bestuursleden geregeld.
In die vergadering komt voor het overige aan de orde hetgeen de agenda dienaangaande vermeldt.
Artikel 31
Behalve de in artikel 30 bedoelde jaarvergadering schrijft het bestuur een algemene
ledenvergadering uit:
1. zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht;
2. zo dikwijls tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
(1/10) gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering of, indien na te melden aantal
geringer is, van twintig stemmen, dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt, onder opgaaf van de te
behandelen onderwerpen.
Artikel 32
Elk gewoon lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem. Buitengewone leden hebben geen
stemrecht; zij hebben de bevoegdheid de algemene ledenvergadering in persoon te bezoeken en
hebben daarin een adviserende stem.
Stemmingen
Artikel 33
Alle besluiten, zowel van de algemene ledenvergadering als van het bestuur, de werkgroepen en de
stuurgroep worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Artikel 34
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of
zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
Artikel 35
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij
stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald,
heeft herstemming plaats tussen die personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd, is gekozen. Indien bij deze herstemming de
stemmen staken, beslist het lot.
Artikel 36

Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende
vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 37
Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.

