Huishoudelijk reglement afdeling WAGRO MN

Artikel 1.

Naam

De afdeling draagt de naam afdeling WAGRO, hierna te noemen afdeling.

Artikel 2.

Aard van de afdeling

1. De afdeling is een afdeling in de zin van artikel 2:41 Burgerlijk Wetboek van de in
Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid LHV-Huisartsenkring
Midden Nederland, hierna te noemen de Kring. De afdeling is geen zelfstandige
rechtspersoon.
2. De afdeling is een nieuwe afdeling als bedoeld in artikel 14 van de statuten van de
Kring.

Artikel 3.

Doel en bevoegdheid van de afdeling

1. Het doel van de afdeling is uitvoering geven aan de door het bestuur van de Kring
verstrekte opdracht, namelijk regionale belangenbehartiging van Kringleden en
ledenservice voor Kringleden die geen gevestigde huisartsenzorgonderneming drijven
en die ofwel als huisarts-waarnemer dan wel als huisarts in dienst van een andere
huisarts of van een rechtspersoon werkzaam zijn. Deze Kringleden worden hierna
aangeduid als de niet-gevestigde huisartsen.
2. De afdeling heeft de bevoegdheid een begrotingsvoorstel bij het Kringbestuur in te
dienen.

Artikel 4.

Geldmiddelen van de afdeling

De afdeling heeft recht op de door het Kringbestuur vastgestelde (vacatie-) vergoedingen.
De afdeling heft geen contributie.

Artikel 5.

Bestuur

1. Het afdelingsbestuur bestaat uit maximaal 3 leden, die door het Kringbestuur op
voordracht van de afdeling worden benoemd.
2. Een afdelingsbestuurslid moet lid van de Kring en een niet-gevestigde huisarts zijn.

Artikel 6.

Einde afdelingsbestuurslidmaatschap, periodiek aftreden en schorsing

1. Artikel 9 van de statuten van de Kring is overeenkomstig van toepassing voor de
afdeling, met dien verstande dat niet de Ledenraad maar het Kringbestuur ontslag- of
schorsingsrecht heeft.
2. Het lidmaatschap van het afdeling eindigt voorts
a. door het verlies van de hoedanigheid die verbonden was aan de benoeming;
b. door bedanken als lid.

Artikel 7.

Afdelingsfuncties, Besluitvorming in de afdeling

1. Van het verhandelde in de afdelingsbestuursvergaderingen worden door de
secretaresse van het regiobureau bondige notulen annex besluitenlijsten opgemaakt,
die door de afdelingsbestuursleden worden vastgesteld.
2. Besluiten komen tot stand op basis van meerderheid van de aanwezige stemmen.

Artikel 8.

Relatie tot Kringbestuur

1. Verslagen of besluiten van de afdelingsbestuursvergaderingen worden ter kennisname
toegezonden aan het Kringbestuur.
2. De voorzitter van de afdeling kan op uitnodiging van het Kringbestuur in deze
hoedanigheid, maar zonder stemrecht, deelnemen aan de Kringbestuursvergaderingen.

Artikel 9.

Onverenigbare functies

Artikel 18 (onverenigbare functies) van de statuten van de Kring is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 10.

Goedkeuring en wijziging afdelingsreglement

De Ledenraad van de Kring stelt het huishoudelijk reglement van de afdeling vast, inclusief
wijzigingen conform artikel 22 van de statuten van de Kring.

