
Huishoudelijk reglement O.N.Z.G, Oncologie Netwerk Zuid- Gelderland.  
 
Algemene bepalingen. 
Artikel 1 
1. De vereniging genaamd O.N.Z.G.  Oncologie Netwerk Zuid Gelderland, hierna te noemen "de 

vereniging" is bij notariële akte opgericht op 23 oktober 2019 en is gevestigd te Nijmegen. 
2 Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 

van de vereniging, zoals vastgesteld bij notariële akte op 23 oktober 2019. 
 
Leden. 
 Artikel 2 
1. De vereniging bestaat uit:  
- Leden die aan de kwaliteit voldoen die aan de discipline gesteld wordt , zie bijlage 1. 
- Leden die nog in opleiding zijn om aan de gewenste kwaliteit te voldoen per discipline 

bekend. 
- Leden van Verdienste. 
- Ereleden. 
 
Leden van verdienste en ereleden. 
Artikel 3 

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten bij de vereniging door het 
bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten als de 
leden.  

2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de 
Algemene Leden Vergadering met tenminste 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen zijn 
benoemd. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 

3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de 
vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter 
worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering met tenminste 4/5 der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

 
Aanneming van leden. 
Artikel 4 

1. Het lidmaatschap wordt verkregen wanneer aan de eisen zijn voldaan. Zie bijlage 1 per 
discipline beschreven.  

2. Van de toelating wordt mededeling gedaan op de website in het besloten deel.  
3. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van 

redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een 
afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de 
aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit 
verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden 
voorgelegd. 

4. Indien het een discipline betreft waarvoor geen kwaliteitseisen zijn geld het statuut artikel 4 
lid 7. 

 
Donateurs.  
Artikel 5 

1. De vereniging kent naast de leden ook donateurs.  
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die 

zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur 
vastgestelde bijdrage te storten.  



3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens 
de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.  

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het 
geheel verschuldigd blijft.  

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 
Het lidmaatschap. 
Artikel 6 

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de 
secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te 
vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, evenals eventuele 
verdere gegevens. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens 
door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten 
dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.  

 
 
Rechten en plichten van leden. 
Artikel 7 
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.  

1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het 
huishoudelijk reglement te ontvangen.  
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan lokale netwerkvergaderingen.  
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de 
ledenvergaderingen. 
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet 
anders is bepaald.  
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het 
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen 
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het 
onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.  
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.  
8. Zij hebben de plicht om bij 2 van de 4 georganiseerde bijeenkomsten aanwezig te zijn. 
  3 regionale en 1 ALV (ALV zal worden gecomplementeerd met een multidisciplinaire casus/ 

mini symposium) 
9. Zij hebben de plicht om actief deel te nemen aan het netwerk. Zij bijlage 2. 
10. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de 
door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de 
voorschriften van de beroepsorganisaties. 

 
 
Logo en website ONZG. 
Artikel 9 

1. De leden zullen het logo gebruiken op de eigen website. Het logo is op te vragen bij de 
secretaris of te vinden op het besloten deel van de website. Voor anderszins gebruik van het 
logo, dan de eigen website, vooraf toestemming vragen aan het bestuur. 

2. De leden zullen op de eigen website een link plaatsen naar ONZG. 
 
 
 



Bestuur. 
Artikel 10 

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, evt 
aanvullende ondersteuning (algemeen bestuurslid) . In totaal tenminste 3 leden, die allen 
meerderjarig moeten zijn.  

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dien aangaande in de statuten, elders in 
het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:  
a. De algemene leiding van zaken;  
b. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;  
c. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;  
d. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de 

vereniging.  
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster. 

Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders 
in de statuten is bepaald) leden van het bestuur dat wensen.  

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in 
het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden 
binnen maximaal één week dient te worden belegd.  

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden 
aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling 
gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. 
(NB. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het 
staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.) Indien bij een stemming 
over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een 
stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de 
personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben 
verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de 
stemmen staken, beslist terstond het lot. 

 
Dagelijks bestuur. 
Artikel 11 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering 
kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de 
eerstvolgende bestuursvergadering mede.  

2. Taken van de voorzitter: 
a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;  
b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een 

ander bestuurslid heeft overgedragen.  
3. Taken van de secretaris:  

a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle 
van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de 
ingekomen stukken te bewaren.  

b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van 
verenigingswege zijn toevertrouwd;  

c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;  
d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en 

reglementen;  
e. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden 

van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 
  



4. Taken van de penningmeester:  
a. Beheert de gelden van de vereniging;  
b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor 

alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;  
c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;  
d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de 

voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande 
stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van 
eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;  

e. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij 
over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen 
verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.  

5. Vergoedingen: 
a. € 10,- per uur met een maximum van 2 uur vergaderen voor ieder lid van het bestuur. 
b. Reiskosten a € 0,28 per kilometer. 

 
Bestuursverkiezing. 
 Artikel 12 

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden 
volgens onderstaand rooster.  
1e jaar na de 1e 3 jaar: voorzitter. 
2e jaar na de 1e 3 jaar: secretaris en de ondersteuner van de secretaris. 
3e jaar na de 1e 3 jaar: penningmeester en de ondersteuner van de penningmeester. 

2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde 
kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering 
waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot 
kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met 
vermelding van de daaraan verbonden procedure.  

3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris 
aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) 
stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende 
bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de 
functie die hij in het bestuur ambieert. 

 
Kascommissie. 
Artikel 13 

1 Conform artikel 11 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van 
de kascommissie benoemd.  

2 De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve lid.  
3 De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden 

tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de 
penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan 
het bestuur.  

4 Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij 
een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan 
het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. 

 
Overige commissies. 
 Artikel 14 

1 Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)commissies 
instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies 



regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. 
Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de vergadering en de commissies. 

2  De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor 
één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.  

3 Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid 
en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt 
beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.  

4 Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn 
werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders 
is bepaald. 

5 Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie 
dit wenselijk achten.  

6 Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie 
heeft ingesteld. 

 
Contributie. 
Artikel 15 

1 De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 
vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden 
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.  

2 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 
contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

3 Voor het startjaar 2019 is het inschrijfgeld gesteld op €35,- en de contributie op 30,- , zsm te 
voldoen bij voorkeur via overboeking na 2020 bij voorkeur via incassobatch met 
automatische incasso.  

4 Voor het jaar 2020 is de contributie vastgesteld op € 30,-, te voldoen voor januari 2020 
5 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso of deze niet geïncasseerd 

kan worden dan komen hiervoor €5,- administratiekosten in rekening. 
6 Voor de automatische machtiging wordt een handtekening afgegeven. 

 
Aansprakelijkheid van de leden. 
Artikel 16 

1 Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging 
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem 
of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het 
tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 

 
Wijziging van het huishoudelijk reglement. 
 Artikel 17 

1 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het 
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.  

2 Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op de website voor de 
leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement 
tenminste 14 dagen voor de vergadering per mail een afschrift hiervan aan alle leden 
toegezonden.  

3 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste een 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste de 
helft van de leden aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken 



daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, 
ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige 
stemmen. 

 
Slotbepalingen. 
 Artikel 18 

1 Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar 

verantwoording aan de algemene ledenvergadering. 
3 De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, 

ongeacht welke oorzaak. Leden en donateurs zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun 
eigen veiligheid en gezondheid. 

4 Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de 
leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden 
in werking 14 dagen na het verschijnen van een informatie-uiting waarin de tekst van het 
reglement is opgenomen. 

 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 19 september 2019 
Namens het bestuur van de vereniging:  
 
De voorzitter: Samantha ’t Hoen-Simons  
 
De secretaris: Gianna van Oijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijlage 1. 
Kwaliteitseisen per discipline. 
Zie apart bijlages. 
 
Bijlage 2. 
Actief deelnemen aan het netwerk. 
Tijdens het aanwezig op de lokale vergadering een actieve houding hebben. 
Meedenken en meepraten tijdens de vergaderingen. 
Verder denk aan zaken als: 

- Notuleren. 
- Agenda maken. 
- Bij de netwerken waar voorzitterschap wisselt, voorzitter zijn. 
- Een item presenteren. 
- Een bijeenkomst organiseren. 
- Een stuk tekst aanleveren voor de website bv informatie voor patiënten, nieuws, etc. 
- Indien nodig verwijzers of anderen infomeren over het netwerk of presenteren. 
- …? 

 
Bijlage 3. 
Het lokale netwerk van Oncologie Netwerk Zuid Gelderland is onderverdeeld in 9 regio’s. Te weten: 

- Noord: ten  noorden van de Waal (Lent -Oosterhout). 
- Centrum + Oost (Centrum Bottendaal, Galgenveld Altrade, Hunnerberg, Hengstdal, 

Kwakkenberg, Groenewoud, Heijendaal, Brakkenstein, Biezen en Wolfskuil). 
- Midden + West+Zuid (Nije Veld, Hazenkamp, Goffert, St Anna, Hatertse Hei Grootstal, Hatert, 

Hees, Heeseveld en Neerbosch). 
- Dukenburg – Lindenholt (alles onder het kanaal, Tolhuis, Zwanenveld, Meijhorst, Lankforst, 

Aldenhof, Malvert, Weezenhof, Vogelzang, Staddijk, ’t Acker, de Kamp, ’t Broek en 
Kerkenbos). 

- Malden/Molenhoek/Heumen. 
- Wijchen + Grave + Escharen eo. 
- Druten eo. 
- Beuningen/Weurt/Ewijk/Winssen. 
- Berg en Dal (Groesbeek- Ooijpolder- Beek-Ubbergen). 

De paraplu vergadering bestaat uit 1 deelnemer/de vertegenwoordiger van het lokale netwerk, 
samen met een vertegenwoordiger van het CWZ, Radboud, huisartsenkoepel, Marikenhuis en andere 
geïnteresseerde organisaties.  
 
Bijlage 4. 
De beroepsverenigingen. 
Diëtisten: NVD of DCN. 
Fysiotherapeuten: KNGF of Keurmerk fysiotherapie. 
Ergotherapeuten: Ergotherapie Nederland. 
Logopedisten: Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.  
Podotherapeuten: nog niet bekend. 
Medisch pedicure: Provoet, NMMV, KABIZ of KM 
Psychologen: LVVP, NVVGzP, NVPO 
Bandagisten: NVCZ 
Wijkverpleegkundige: ZenZ 
 
Bijlage 5. 



Format formulier voor de donateurs. 
 

 

DONATEUR FORMAT 

 
 

NAAM 
 

DISCIPLINE  
 

PRAKTIJKNAAM 
 

WEBSITE 
 

EMAILADRES 
 

TELEFOONNUMMER 
 

VRIJE TEKST (max 5 regels) 
 
 
 
 
 

LOGO (optioneel) 
 
 
 
 
 
 
 


