Huishoudelijk Reglement NVST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
NEDERLANDSE VERENIGING VAN SOMA THERAPEUTEN
Artikel 1
Registratie
Vanaf 1 januari 2002 zullen alle leden door de NVST zelf worden geregistreerd.
De kosten van de registratie zullen per therapeut per jaar ten hoogste € 25 bedragen.
Artikel 2
Registratiecriteria Er worden twee categorieën leden geregistreerd:
 A-leden, zijnde leden met volledige bevoegdheid. Zij hebben voldaan of worden geacht te
hebben voldaan aan de exameneisen voor de vakken anatomie, fysiologie en pathologie
zoals voorgeschreven in de statuten van de NVST. Verder hebben deze leden een afgeronde
lichaamsgerichte vakopleiding gevolgd; dit ter beoordeling van Het Hoofdbestuur.


B-leden, zijnde leden met een afgeronde lichaamsgerichte vakopleiding die echter nog een
manco vertonen in hun opleiding voor de vakken anatomie en/of fysiologie en/of pathologie.
Maar zij hebben te kennen gegeven binnen een door Het Hoofdbestuur te stellen termijn te
zullen voldoen aan de eisen zoals die door de NVST worden gesteld.

Naast leden kent de NVST donateurs. Dit zijn natuurlijke personen die gelnteresseerd zijn in de NVST
en haar activiteiten. Zij betalen een door Het Hoofdbestuur vast te stellen minimum bijdrage per jaar.
Donateurs zijn gerechtigd de Algemene Ledenvergaderingen van de NVST bij te wonen, doch
hebben geen stemrecht. Daarnaast mogen zijn op dezelfde voorwaarden als de leden de bij- en
nascholing van de NVST volgen. Zij worden uiteraard niet geregistreerd.
Artikel 3
Welke gegevens worden in het ledenbestand geregistreerd
Van de leden worden alle voor de NVST relevante gegevens geregistreerd. Daarbij worden uiteraard
de wettelijke voorschriften met betrekking tot privacy-bescherming zorgvuldig in acht genomen.
Onder relevant worden in ieder geval verstaan:
 naam, adres en woonplaats;
 geboortedatum, geboorteplaats en land van geboorte; geslacht;
 alle voor de NVST belangrijke diploma's na de basisschool;
 wel of niet praktijkhoudend en omvang van de praktijk;
 financiële gegeven met betrekking tot het lidmaatschap van de NVST; gevolgde bij- en
nascholing;
 bijwonen Algemene Ledenvergaderingen van de NVST en eventuele andere bijeenkomsten
in het kader van NVST-activiteiten;
 deelname aan intervisie-groepen; verslagen visitatiecommissie; eventuele lidmaatschappen
van andere beroepsverenigingen;
 sancties, veroordelingen of opmerkingen van organen die zijn belast met de uitvoering van
klacht- en/of tuchtrecht van de NVST of eventuele andere relevante organisaties.

Artikel 4
Licentie
Alle A- en B-leden ontvangen jaarlijks binnen veertien dagen na ontvangst van de contributie een
licentie van de NVST. Op de licentie kunnen beperkt eventuele specialisaties worden vermeld, mits
deze bekend zijn bij het secretariaat.
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Artikel 5
Muurschild
Alle A- en B-leden hebben recht op een muurschild van de NVST. Het schild wordt tegen kostprijs ter
beschikking gesteld. De leden zijn verplicht het muurschild in of bij hun praktijk duidelijk zichtbaar aan
te brengen. Bij beeindiging van het lidmaatschap dient het schild uiterlijk op de laatste werkdag van
het lidmaatschap gefrankeerd en aangetekend aan de NVST te worden toegezonden.
Artikel 6
Bijscholing
B-leden moeten bijscholen om als A-lid te kunnen worden geregistreerd. Dit in het kader van het
beleid van de NVST om een homogeen bestand aan A-therapeuten te kunnen vertegenwoordigen.
Daar B-therapeuten reeds beschikken over een afgeronde therapiespecifieke opleiding, bestaat de
bijscholing uit een of meer modules van de vakken anatomie, fysiologie en pathologie. De NVST stelt
hiervan modules tegen kostprijs ter beschikking.
Ook neemt de NVST zelf hiervoor de examens af.
Onderdeel van beleid van de NVST is, zodra voldoende mogelijkheden zijn ontwikkeld, het vak
psychologie ook onderwerp van bijscholing te maken.
Artikel 7
Nascholing
Alle leden dienen te voldoen aan de nascholingseisen, zoals die worden gesteld door de NVST.
B-leden die serieus bezig zijn met bijscholing tot A-therapeut genieten per module dispensatie van
nascholing voor een bepaalde termijn.
Leden die niet voldoende nascholen worden daar van bestuurswege op gewezen. Als blijkt dat een lid
ook na herhaalde aanmaning in gebreke blijft, zal hij/zij het recht op registratie verliezen.
Artikel 8
Toelatingscommissie
Statutair is bepaald dat Het Hoofdbestuur beslist omtrent toelating van nieuwe leden of groepen op
voordracht van de Toelatingscommissie.(Art 7 van de statuten)
In aanvulling op de statuten wordt hier bepaald dat leden die door een andere vereniging zijn
geschorst of geroyeerd in principe ook geen lid kunnen worden van de NVST.
Artikel 9
Nascholingscommissie
De commissie stelt het jaarprogramma voor de nascholing op en legt dat ter goedkeuring voor aan
Het Hoofdbestuur. De commissie opereert in principe budgettair neutraal maar kan in overleg met Het
Hoofdbestuur in uitzonderingsgevallen een beroep doen op de algemene middelen van de NVST.
Artikel 10
Visitatiecommissie
De visitatiecommissie stelt per jaar een programma samen voor de activiteiten voor het daarop
volgende jaar. Onderdeel van dat programma is de bijbehorende begroting waarbinnen gewerkt dient
te worden. De kosten van de visitatiecommissie worden betaald uit de algemene middelen van de
NVST en derhalve dient de begroting zo tijdig opgemaakt te worden dat de penningmeester
daarmede rekening kan houden bij het vaststellen van de contributie.
Artikel 11
Intervisiegroepen
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de NVST vormen de intervisiegroepen.
Vooralsnog is de visitatiecommissie belast met de organisatie en begeleiding van deze groepen.
Hoewel de intervisiegroepen budgettair neutraal dienen te werken, zal het Hoofdsbestuur in de
opstartfase mogelijke verzoeken om financiële ondersteuning positief tegemoet treden. In een later
stadium zal indien nodig een commissie intervisie worden benoemd.
Artikel 12
Klacht- en tuchtrechtregeling
De klachtenregeling van de NVST is met ingang van 1 januari 2002 van toepassing op alle leden van
de vereniging. In dit verband wordt artikel 10 de leden 2., 3. en 4. van de statuten van de NVST nog
eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
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Artikel 13
Richtlijnen praktijkvoering
Alle leden van de NVST zijn verplicht zich te houden aan de door de NVST vastgestelde richtlijnen
voor de praktijkvoering.
Artikel 14
Beroepscode
Alle leden van de NVST zijn verplicht zich te houden aan de door Het Hoofdbestuur vastgestelde, en
in de AL bekrachtigde Beroepscode.
Artikel 15
Tarieven en overeenkomsten
Vervallen.
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