
 

 VVAK  
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling  
Secretariaat:  secretariaat@vertrouwensartsen.nl 
  

Huishoudelijk Reglement VVAK vastgesteld d.d. 14 oktober 2021 
  
Dit Huishoudelijk Reglement bevat een uitwerking van en/of aanvullingen op de statuten van 
de VVAK 
  
1.Toetreding  
De Ledenvergadering heet elk nieuw lid van harte welkom tijdens de eerstvolgende ALV na 
toetreding. 

 
 
2. Ledenregister  
a. leden worden ingeschreven indien zij voldoen aan de criteria van de statuten artikel 3  

b.  Sinds de aansluiting in 2013 van de VVAK als wetenschappelijke vereniging van de 
KAMG (Koepel Artsen en Maatschappij & gezondheid) zijn alle leden ook lid van de KAMG. 
De KAMG is federatiepartner van de KNMG. De federatieve afdracht aan de KNMG en de 
KAMG bijdrage zijn meegenomen in de contributie van de VVAK. 

c. Indien leden lid zijn van meerdere KAMG verenigingen (bv AJN of FMG) of van KNMG 
federaties (bv LAD, OMS), worden de hierop afgesproken aangepaste contributies regels 
uitgevoerd. 

d. De VVAK voert centraal een opleidingsregister vertrouwensartsen en een register 
geregistreerde vertrouwensartsen conform de statuten artikel 3. 
 
 
3. Contributie  
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld conform de statuten artikel 4 op de algemene 
ledenvergadering in het najaar. 
 
 
4. Lid van verdienste  
De algemene ledenvergadering kan (al dan niet op voordracht van het Bestuur) een lid  
benoemen tot ‘lid van verdienste’ indien hij/zij een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan:  
a. de VVAK  

b. de positie en professionaliteit van de vertrouwensarts.  
 
Het lid van verdienste heeft: 

- toegang tot het besloten deel van de website, info van het forum 

- gratis toegang tot scholingsdagen van de VVAK 

- stemrecht, stemrecht vervalt als je stopt met werken als vertrouwensarts   

- KNMG en KAMG lidmaatschap indien gewenst, beiden wel of beiden niet 

- Is vrijgesteld van contributie VVAK 
 
5. Pensioenleden 
Het pensioenlidmaatschap is mogelijk voor leden die pensioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt en stoppen met werken. 



Rechten en plichten pensioenleden: 
- geen mogelijkheid om registratie als VA te verlengen  
- toegang tot het besloten deel van de website, info van het forum 
- zelfde recht als gewone leden mbt toegang tot scholingsdagen  
- geen stemrecht  
- KNMG en KAMG lidmaatschap indien gewenst, beiden wel of beiden niet   
- De contributie wordt vastgesteld door de ALV. In 2022 bedraagt de contributie 75 euro 
exclusief KAMG en KNMG bijdrage  
 


