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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

         Nederlands Medisch Nautisch Genootschap  

 

 

DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het doel van het huishoudelijk reglement van het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap (NMNG) is om 
procedures en afspraken van huishoudelijke aard vast te leggen, welke niet als zodanig zijn vastgelegd in de 
Statuten. Het huishoudelijk reglement kan nimmer in tegenspraak zijn met de Statuten. 

AUTORISATIE VOOR HET HUISHOUDELIJKREGLEMENT 

Het huishoudelijk reglement wordt ingesteld door het bestuur van het NMNG. Aanvullingen of veranderingen in het 
huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur worden aangebracht, indien hiertoe besloten is met instemming 
van alle leden van het bestuur. 

LIDMAATSCHAP 

 Volgens de statuten kent het NMNG 3 categorieën leden: 

 Gewone leden: 

Als gewone leden kunnen toetreden alle personen met een voltooide universitaire opleiding, die betrokken zijn bij 
het doel van de vereniging: de bevordering van en het behoud van de kennis en vaardigheden van de medische en 
hieraan verwante wetenschappen met betrekking op de scheepvaart, zoals vernoemd in artikel 2 van de statuten.  

 Buitengewone leden 

Als buitengewone leden kunnen toetreden alle personen die affiniteit hebben met het doel van de vereniging zoals 
vernoemd in artikel 2 van de statuten. 

 Ereleden 

Dit zijn leden die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk gemaakt hebben of zich op het gebied van de 
in artikel 2 genoemde doelstelling van de vereniging buitengewoon hebben onderscheiden.  

AANMELDING VOOR LIDMAATSCHAP 

Geïnteresseerden kunnen zich bij het secretariaat aanmelden voor het gewone dan wel buitengewone 
lidmaatschap. De secretaris beantwoordt de geïnteresseerde (per email), en bevestigt opname als aspirant-lid. De 
secretaris stuurt tevens de informatiebrief en het aanmeldingsformulier, en verwijst voor nadere informatie naar de 
website van het NMNG. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier volgt inschrijving als aspirant lid dan wel 
aspirant buitengewoon lid. 
Volgens een lange traditie wordt men formeel lid indien men op een ledenvergadering zichzelf heeft voorgesteld 
en aan de ledenvergadering zijn/haar medisch-nautisch werkzaamheden en/of belangstelling kenbaar heeft 
gemaakt. De ledenvergadering beslist daarna of betrokkene geïnaugureerd kan worden als lid c.q. als buitengewoon 
lid. 
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JAARCONTRIBUTIE 
 
 Aan het begin van ieder jaar wordt aan de leden en de buitengewone leden een nota voor betaling van de 
 jaarcontributie gestuurd nadat de hoogte van de jaarcontributie door de Algemene Jaarvergadering is 
 goedgekeurd.  
 Een lid is contributie plichtig vanaf het eerste kalenderjaar volgend op het jaar van inauguratie tot en met het jaar 
 waarin het lidmaatschap wordt beëindigd.  
 Een opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk dan wel per e-mail worden aangemeld bij de secretaris en 
 treedt in werking nadat de secretaris de opzegging schriftelijk dan wel per email heeft bevestigd.  
 Ereleden betalen geen contributie. 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

Leden dienen volgens de statuten de opzegging van hun lidmaatschap uiterlijk 4 weken voor het einde van een 
jaar aan de secretaris te berichten. Het is ter discretie van de secretaris om ook opzeggingen buiten deze 
termijn te accepteren. 
Indien leden in de loop van een verenigingsjaar hun lidmaatschap beëindigen vindt geen restitutie van de 
jaarcontributie plaats. 
Leden die het lidmaatschap opzeggen, krijgen van de secretaris een bevestigingsbrief of email onder dankzegging 
voor hun lidmaatschap.  

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP WEGENS NIET BETALEN VAN DE JAARCONTRIBUTIE 

Ieder jaar blijkt dat een aantal leden de jaarcontributie niet tijdig betaalt. De penningmeester houdt de stand van 
betalingen bij. Indien na een periode van twee maanden na de jaar-nota de contributie van een lid niet betaald is, 
zal de penningmeester dan wel de secretaris dit lid een herinnering sturen. 
In de herinnering zal worden aangedrongen op betaling van de jaarcontributie binnen twee maanden en zal het lid 
gevraagd worden, indien hij/zij het lidmaatschap niet wil voortzetten, dit aan de secretaris te berichten. Indien na 
deze herinnering geen antwoord of betaling wordt ontvangen, kan het lid uit het ledenbestand geschrapt worden. 
Het is aan de discretie van de penningmeester en secretaris om nog een tweede herinnering te sturen wanneer 
daarvoor moverende redenen aanwezig zijn.  

BESTUUR 

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 3 leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, 
een secretaris, een penningmeester aan, tezamen vormend het dagelijks bestuur. Het is wenselijk in het bestuur 
een vertegenwoordiger van het Havenziekenhuis en/of een vertegenwoordiger van de Koninklijke Marine plaats 
te laten nemen. 
Bestuursleden dienen in principe actief te zijn in het medisch-nautische werkgebied en daarbij de nodige 
contacten en mogelijkheden te hebben om bij te dragen aan de organisatie van bijeenkomsten. Bestuursleden 
treden volgens de statuten na vier jaar af. Na deze termijn is het aftredende bestuurslid terstond éénmalig 
herkiesbaar voor maximaal een tweede termijn van vier jaar. Bestuursleden dienen tijdig aan de secretaris te 
melden of zij na een termijn van 4 jaar herbenoemd willen worden. De secretaris houdt de stand van 
benoemingen en herbenoemingen van de bestuursleden bij.  
Benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de 
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.  

BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur zal minimaal drie maal per jaar een bestuursvergadering houden, welke onder meer gebruikt zal 
worden voor de jaarplanning van bijeenkomsten. 

BIJEENKOMSTEN EN LEDENVERGADERINGEN 

Het is gebruikelijk om 3-4 bijeenkomsten per jaar te houden. Dit zijn meestal ledenvergaderingen in de avond, 
waarbij na de huishoudelijke vergadering een presentatie volgt over een medisch-nautisch onderwerp dan wel 
een presentatie met een scholingskarakter. Tijdens deze bijeenkomsten dient ook voldoende tijd gereserveerd te 
worden voor een informeel samenzijn om de contacten tussen leden te bevorderen. Omdat de leden uit het 
gehele land komen is spreiding van locaties voor bijeenkomsten van belang. Het bestuur tracht de 
bijeenkomsten te houden op interessante locaties met een medische en/of nautische betekenis. Het is de 
gewoonte dat een presentator na de voordracht  een presentje krijgt. De voorzitter of de secretaris regelt dit. 
Bij de eerste bijeenkomst van het jaar, de Algemene Ledenvergadering (ALV), dient het jaarverslag en het 
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financieel jaarverslag met een begroting voor het nieuwe jaar te worden gepresenteerd.  
 
Het is de gewoonte om eenmaal per jaar een ledenvergadering te houden in het Havenziekenhuis omdat het 
Havenziekenhuis sinds 2007 begunstiger van het NMNG is. Daarbij verzorgen de specialisten van het 
Havenziekenhuis meestal een wetenschappelijke presentatie over casussen m.b.t. medische voorvallen bij 
zeevarenden of tropische ziekten. 
 
Er wordt zo mogelijk jaarlijks een bijeenkomst met partners gehouden op een bijzondere locatie. Deze bijeenkomst 
is in principe niet toegankelijk voor aspirant-leden. Wel is introductie van personen mogelijk ter discretie van het 
bestuur. Inschrijvingen voor deze bijeenkomst lopen via het Secretariaat van het Genootschap. 

CONVOCATEN EN VERSLAGEN 

Convocaten 

Convocaten voor bijeenkomsten worden door de secretaris ongeveer 4 weken voor de bijeenkomst aan alle leden 
en aspirantleden verzonden, bij voorkeur per e-mail. Hierbij worden de notulen van de vorige ledenvergadering 
met een korte inhoud van de presentatie als bijlage toegevoegd. De secretaris geeft iedere bijeenkomst een 
volgnummer. 

Jaarverslag  

De secretaris maakt na het eind van een jaar een jaarverslag. Hierin worden genoemd: de bestuurssamenstelling 
en mutaties, de stand van de ledenlijst, de namen van nieuwe leden en van leden die hebben opgezegd, een kort 
overzicht van de bijeenkomsten en andere relevante zaken. Het jaarverslag wordt door de secretaris tijdig vóór de 
Algemene Ledenvergadering aan de leden bij voorkeur per email toegezonden.  

Financieel jaarverslag 

De penningmeester maakt aan het begin van het nieuwe jaar een financieel jaarverslag over het afgelopen jaar en 
zorgt dat de kascommissie de financiële stukken heeft kunnen controleren. Tevens maakt de penningmeester, zo 
nodig in overleg met andere bestuursleden, een begroting voor het nieuwe jaar met daarbij een voorstel voor de 
jaarcontributie. Het financieel jaarverslag wordt op de eerste ledenvergadering in het nieuwe jaar gepresenteerd 
en door de kascommissie al dan niet geaccordeerd. Daarna zal de penningmeester de begroting en het voorstel 
voor de jaarcontributie ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorleggen. 
 
Lustrum 

In een lustrumjaar kan het bestuur een lustrumcommissie installeren. Het is de taak van de lustrumcommissie om 
een goed lustrumprogramma voor te bereiden en een begroting op te stellen, die afgestemd moet worden met het 
voltallige bestuur. Het bestuur zal dan een voorstel aan de ledenvergadering voorleggen om een bepaalde 
bijdrage uit de kasreserves aan de organisatiekosten van de lustrumviering toe te voegen. Dit voorstel dient door 
de ledenvergadering geaccordeerd te worden. Voor dit laatste doel dient de penningmeester jaarlijks een bedrag 
te reserveren voor het eerstvolgende lustrum.  

WEBSITE 

Sinds 2011 heeft het NMNG een vernieuwde website: www.nmng.nl met een bijbehorend emailadres: 
info@nmng.nl .  

Op de website is een openbaar gedeelte en een ledensite. Alleen gewone leden van het NMNG kunnen 
inloggen op de ledensite met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Op het openbare gedeelte van de website staan minimaal de volgende gegevens: 

 NMNG: historie en relaties op medisch-nautisch gebied 
 Bestuur 
 Lidmaatschap: algemene informatie en aanmeldingsformulier 
 Bijeenkomsten van het NMNG, zowel een actueel als een historisch overzicht 
 Actueel nieuws algemeen 
 Contactgegevens 
 Medisch-Nautische Links 

mailto:info@nmng.nl
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 Diverse relevante links zoals meteo-links voor de scheepvaart  

 

Op de ledensite van de website staan de volgende gegevens: 

 Bestuursleden uitgebreid 
 Statuten 
 Huishoudelijk Reglement 
 Ledenlijst 
 Actueel nieuws t.b.v. de leden 
 IMHA Nieuwsbrieven 
 Verslagen van: de ledenvergaderingen, het secretariële en het financiële jaarverslag, evenals van 

bijzondere gebeurtenissen 
 Gebruikersprofiel van de individuele leden 

REGISTRATIE BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL 

Het NMNG is geregistreerd bij de Kamer van koophandel Haaglanden onder nr. 40409669. Alle mutaties van 
bestuurders die zitting hebben in het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, 
dienen per speciaal formulier met kopieën van paspoort aan de KvK te worden gemeld. 

AFFILIATIE MET DE IMHA (International Maritime Health Association) 

Het NMNG heeft sinds 2005 een “Corporate Membership” met de IMHA. Dit Corporate Membership is in 2007 
omgezet in een Memorandum of Understanding tussen het IMHA en het NMNG. Dit is een overeenkomst waarbij 
wederzijds geen contributie verschuldigd is. Het NMNG heeft wel afgesproken om jaarlijks aan de IMHA een 
donatie te geven van €.1.- per gewoon lid van het NMNG 

In alle voorvallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet is het bestuur beslissingsbevoegd.   

Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 22 april 2013.  

 

Getekend, 

A.E.M. Coppens, voorzitter   A.M.J. Wever, secretaris 


