HUISHOUDELIJK REGLEMENT NKD
1. Lidmaatschap
3 profielen lidmaatschap:
1. paramedisch kinderdiëtist (voorstel om overal het woord paramedisch weg te halen)
2. aspirant paramedisch kinderdiëtist
3. Public health kinderdiëtist
Beschrijving criteria indeling:
1. Paramedisch kinderdiëtist:
Dit zijn leden die deskundigheid hebben op het gebied van kindervoeding & diëtetiek en
aantoonbare praktijkervaring hebben bij de diëtistische behandeling van kinderen.
Overige criteria:
• werkzaam binnen de eerstelijnsgezondheidszorg (een zelfstandig gevestigde praktijk,
verbonden aan de GGD, werkzaam bij Centrum voor Jeugd & Gezin of bij een
thuiszorginstelling).
• is minimaal 5 jaar kwaliteit geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici
• heeft aantoonbare deskundigheidsbevordering op het gebied van kindervoeding & diëtetiek gedurende de afgelopen 5 jaar
• verricht minimaal 12 u per week cliëntgebonden (paramedische) werkzaamheden
gerelateerd aan kindervoeding & - diëtetiek
• is in staat de belangen van het NKD te vertegenwoordigen en is bereid, op verzoek van
het bestuur, zich in te zetten op een door het NKD georganiseerde activiteit of bij een
activiteit waarbij aanwezigheid van het NKD wenselijk is (bv werkgroep NVD of
becommentariëren van richtlijnen).
• is minimaal 1x per 2 jaar aanwezig op de ALV
• is lid NVD
• heeft contributie betaald
Deze leden:
• zijn te vinden via de website onder 'vind een kinderdiëtist'
• hebben toegang tot het website deel ‘voor leden’.
• worden uitgenodigd voor ALV/ landelijke netwerkdag
• hebben stemrecht m.b.t. nieuw bestuurslid
2. Aspirant paramedisch kinderdiëtisten:
Dit zijn diëtisten die (nog) niet aan alle gestelde criteria voldoen om te vallen onder groep 1.
Een aspirant lid geeft zelf richting bestuur aan als zij van mening is wel aan de criteria te zijn gaan
voldoen. Het bestuur beoordeelt of het aspirant-lidmaatschap omgezet wordt in lid ‘paramedisch
kinderdiëtist’ (zie 1.)
Overige criteria:
• is in staat de belangen van het NKD te vertegenwoordigen en is bereid, op verzoek van
het bestuur, zich in te zetten op een door het NKD georganiseerde activiteit of bij een
activiteit waarbij aanwezigheid van het NKD wenselijk is (bv werkgroep NVD of
becommentariëren van richtlijnen).
• is minimaal 1x per 2 jaar aanwezig op de ALV
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is lid NVD
heeft contributie betaald

Deze leden:
• zijn via de website niet te vinden onder 'vind een kinderdiëtist'
• hebben toegang tot het website deel ‘voor leden’.
• worden uitgenodigd voor ALV/landelijke netwerkdag
• hebben stemrecht m.b.t. nieuw bestuurslid
3. Public health kinderdiëtisten:
Dit zijn diëtisten die actief zijn in universele, selectieve en geïndiceerde preventie betreffende
(over)gewicht en algehele gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren. Ze zijn derhalve
werkzaam in diverse sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, GGD en sport. Public Health
(kinder)diëtisten zetten hun kennis en kunde in rechtstreeks aan de doelgroep (kinderen en
ouders/opvoeders), door middel van deskundigheidsbevordering aan intermediairs en/of
advisering beleidsmakers.
Overige criteria:
• is in staat de belangen van het NKD te vertegenwoordigen en is bereid, op verzoek van
het bestuur, zich in te zetten op een door het NKD georganiseerde activiteit of bij een
activiteit waarbij aanwezigheid van het NKD wenselijk is (bv werkgroep NVD of
becommentariëren van richtlijnen).moet
• is minimaal 1x per 2 jaar aanwezig op de ALV
• is lid NVD
• heeft contributie betaald
Deze leden:
• Alle (kinder-)diëtisten die op dit moment werkzaam zijn in de public health setting en
minimaal 3 activiteiten hebben uitgevoerd, of dit maximaal 6 maanden geleden hebben
gedaan of maximaal binnen 6 maanden verwachten dit te kunnen doen.
• zijn via de website te vinden
• hebben toegang tot het website deel ‘voor leden
• worden uitgenodigd voor ALV /landelijke netwerkdag
• hebben stemrecht m.b.t. nieuw bestuurslid
Een lid wordt uit het bestand van NKD verwijderd als:
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•

het bestuur hierover een verzoek van de persoon in kwestie ontvangen heeft

•

de deelnemer niet meer betrokken is bij de diëtistische behandeling van kinderen; het
'praktiserend lidmaatschap' komt dan te vervallen. In overleg met bestuur wordt
besloten of dit omgezet wordt in een ander vorm van lidmaatschap of niet.

•

gedurende 2 achtereenvolgende jaren niet aanwezig is geweest op de landelijke
netwerkdag/algemene ledenvergadering

•

geen activiteiten voor de NKD in de afgelopen 2 jaar heeft willen verrichten indien het
bestuur hiertoe een verzoek heeft gedaan.
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•

niet voldaan is aan de jaarlijkse financiële bijdrage

•

het geen lid meer is van de NVD

Jaarlijkse bijdrage
• In de Algemene Leden Vergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie vastgesteld.
• De contributie voor 2018 bedraagt € 50,• De contributie wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar geïnd. Alle leden die niet voor
31 december van het kalenderjaar ervoor hebben opgezegd zijn contributie verschuldigd.
• Let op: om de 5 jaar inflatiecorrectie lidmaatschapsbijdrage: 2019 is eerste keer verhoging
Bestuur
Bestuursleden:
• alle bestuursleden zijn buitengewoon lid, zij betaalt geen contributie en hebben wel
stemrecht.
• Leden uit alle 3 profielen kunnen zich verkiesbaar stellen tot bestuurslid
• Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter en tenminste 2 leden van het bestuur dit
noodzakelijk achten.
•

Aftreedrooster van het bestuur:
- voorzitter: Jannet Grave: 2019 (is dan 3 jaar bestuurslid)
- vicevoorzitter: Quirina Engels: 2019 (is dan 3 jaar bestuurslid)
- secretaris: Angelique Kaldenbach: 2020 (is dan 3 jaar bestuurslid)
- penningmeester: Els Modderman: 2020 (is dan 6 jaar bestuurslid)
- bestuurslid/ vice-penningmeester: Daniëlle Horstman: 2020 (is dan 3 jaar bestuurslid)
- Een bestuurslidmaatschap eindigt na 3 jaar en kan daarna nog 2x verlengd worden indien
in de algemene vergadering positief gestemd wordt.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
b. door te bedanken.

Procedure bestuurswisseling:
Stappen:
1. Aftredend bestuurslid informeert de overige bestuursleden over wens / noodzaak
beëindigen bestuursfunctie bij voorkeur minimaal ½ jaar voor de eerstvolgende
netwerkdag.
2. Hierna gaat er een bericht naar alle leden over vrijkomen bestuur plaats en het verzoek
na te denken over het invullen van de vrijgekomen bestuursfunctie. Leden die
belangstelling hebben wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 6
weken voor de netwerkdag aan de voorzitter kenbaar gemaakt hebben.
3. Drie weken voor de netwerkdag wordt kies-informatie over de kandidaten verspreid
(samen met uitleg procedure stemmen en optie om een volmacht stem af te geven).
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4. Het daadwerkelijk stemmen vind plaats op de netwerkdag zelf op basis van inleveren
stembiljet (Onderdeel ochtendprogramma). Bekendmaking uitslag stemming vind in de
middag plaats.
Wie hebben stemrecht:
• Alle leden categorie 1,2 en 3 hebben stemrecht
• Alleen leden die aan hun betalingsverplichting voldaan hebben zijn stemgerechtigd.
• Alleen leden die bij hun aanmelding deelname netwerkdag hebben bevestigd dat ze hun
stemrecht willen gebruiken mogen stemmen (zodat er een stembiljet kan worden afgegeven
op basis van check betaling lidmaatschapsbijdrage)
• Stemming bestuurslidmaatschap gebeurd op de netwerkdag. Stemmen per volmacht is
mogelijk: Maximaal 1 volmacht stem per lid.
Procedure aanvraag stembiljet volmacht stem:
1. lid vraagt volmacht stembiljet uiterlijk 2 weken voor de netwerkdag op bij ledenbeheer
2. na check betalingsverplichting wordt volmacht stembiljet afgegeven. Het lid zorgt zelf dat
het volmacht stembiljet terecht komt bij het lid wat wel aanwezig is op de netwerkdag.
Taken bestuursleden:
Voorzitter:
- Zit de vergadering voor.
- Stelt de agenda op voor de vergaderingen in overleg met het bestuur en werkgroep leden
en zet deze op Dropbox of delegeert dit.
- Draagt de doelstellingen van het NKD uit.
- Netwerkfunctie.
- Adviseert ten aanzien van het (meer-jaren)beleid van de vereniging en commissies op
hoofdlijnen.
- Informeert belangstellende bestuursleden over de inhoud taak en procedure verkiezing
of delegeert dit aan een ander bestuurslid.
- Beheert de in- en uitgaande (digitale) post
Vicevoorzitter:
- Ondersteunt voorzitter bij taken.
- Heeft de website onder haar hoede.
Secretaris:
- Beheert het administratief archief van het NKD
- Maakt de notulen in Dropbox of delegeert dit
Penningmeester:
- Handelt declaraties af
- Verstuurt facturen (aan derden)
- Stelt financieel Jaarverslag op
- Stelt de begroting op
- Int de contributie
- Houdt ledenbestand bij of delegeert dit
- Verzorgt afgeven stembiljetten na controle betalingsverplichting
Bestuurslid/vice penningmeester:
- Is samen met de penningmeester tekeningsbevoegd wat betreft financiën
- Zal andere bestuursleden ondersteunen
- Coacht de diverse commissies waarbij ieders deskundigheid tot zijn recht komt
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Werkgroepen
• Voor een specifiek project kan een werkgroep ingesteld worden
• Alle leden kunnen verzocht worden actief in één of meer werkgroepen deel te nemen.
• Elke werkgroep heeft een contactpersoon vanuit het bestuur
NKD opdrachten
o Aanvragen van opdrachten verlopen via het algemene emailadres. Het bestuur zal de
opdracht beoordelen waarbij de opdracht door de NKD kan worden aangenomen en
uitgevoerd, de opdracht op persoonlijke titel wordt aangenomen en uitgevoerd of de
opdracht wordt afgewezen. De voorzitter verspreidt de opdracht/vraag onder de leden.
o Het NKD logo wordt gebruikt/toegevoegd. Vergoedingen komen ten gunste van de
uitvoerende leden of diens werkgever. Bij externe financiering van opdrachten wordt het
geld overgemaakt aan het NKD en verlopen declaraties en vergoedingen via de
penningmeester. Leden kunnen na akkoord door het bestuur voor hun bijdrage een
vergoeding ontvangen. Een overzicht van in- en uitgaven komt per project in het financieel
jaarverslag.
o Opdrachten die op persoonlijke titel worden uitgevoerd dragen niet het NKD logo. De
vergoeding is voor degene die de opdracht uitvoert.
o Grote opdrachten worden vooraf begroot.
Vergoedingen
o Onkosten voor commissieleden zoals bijvoorbeeld reiskosten zijn declarabel bij NKD en
worden voldaan na fiattering van de penningmeester. Indien het jaarbudget
“onkostenvergoeding” verbruikt is kan geen fiat meer gegeven worden.
o Uren worden niet vergoed tenzij er voor een bepaald project subsidie/externe financiering
is gekregen.
o Projecten waarin meer dan alleen reis- of telefoonkosten gemaakt worden, worden vooraf
besproken met het bestuur.
o Gevraagde vergoedingen aan derden voor wie het NKD een opdracht doet zal het tarief
marktconform zijn.
Standpunten / PR
• Wanneer een standpunt wordt geformuleerd en uitgedragen namens de NKD wordt dit van
tevoren aan alle leden van het bestuur van de NKD ter goedkeuring voorgelegd.
(Algemene) ledenvergaderingen
• Een keer per jaar een plenaire bijeenkomst in vergaderruimte
• Deze vergadering is tevens de algemene ledenvergadering (ALV).
• Het huishoudelijk reglement wordt zo nodig jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld.
• Bij het jaarverslag wordt een verslag opgenomen over de gang van zaken in NKD en de
werkgroep(en) (ingebracht door de voorzitters van de betreffende werkgroepen).
• Afhankelijk van ontwikkelingen kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd op de
vergaderingen.
• De externe deskundige ontvangt reiskostenvergoeding (op basis van openbaar vervoer tweede
klas (of autokilometervergoeding van 0,19 cent per km) en eventueel een waardebon.
• Het bestuur beslist over overige vergoedingen.
Sponsorbeleid
• NKD streeft ernaar om door zoveel mogelijk verschillende bedrijven gelijkelijk gesponsord te
worden.
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Sponsors hebben geen toegang tot de maillijst, maar kunnen wel via
info@kinderdietisten.nl informatie laten versturen.
Er dient een logische reden te zijn om gesponsord te worden. Het NKD laat zich niet sponsoren
door organisaties wiens kernactiviteiten tegengesteld zijn aan de belangen voedings- en
dieetadvisering aan zwangeren, zuigelingen, kinderen en jongeren.
Adverteerders hebben geen invloed op de inhoud van de website. De redactieraad is volledig
vrij en onafhankelijk van enig commercieel belang van de adverteerders

Registratie als netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten
NKD is bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) geregistreerd als erkend netwerk. Iedere
2 jaar wordt deze registratie opnieuw aangevraagd.
Vaststelling huishoudelijk reglement:
Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen alleen worden genomen in
een algemene ledenvergadering met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Dit huishoudelijk reglement is aangepast en in werking getreden na goedkeuring door de
algemene vergadering 28-09-2018. De groene teksten zijn wijzigen t.o.v. de vorige versie. Na
goedkeuring worden ze zwart.
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