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Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de statuten van de Nederlandse 
Vereniging voor Veterinair Praktijkmanagement. 
 

Het bestuur 

  Het bestuur moet uit tenminste 3 leden bestaan.  

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester 

 

Het aantal leden is naar eigen invulling aan te vullen met extra leden. De taken van de bestuursleden  

staan beschreven in de taakomschrijving en zijn te vinden op de website van de vereniging en in de  

dropbox. 

 

In het bestuur wordt er over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Ieder 

bestuurslid brengt 1 stem uit en de meerderheid van stemmen bepaalt of een besluit wordt 

aangenomen. Bij een stemming moet minstens de helft van het aantal bestuursleden een stem 

uitbrengen.  

  

Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter en de bestuursleden noodzakelijk achten. Een week 

voor de bestuursvergadering zorgt de secretaris dat de agenda en de benodigde stukken bij alle 

bestuursleden aanwezig is. Het is de verantwoording van alle bestuursleden om deze stukken tijdig (10 

dagen voor de vergadering) aan te leveren bij de secretaris.  

 

Er is een termijn van 3 jaar gesteld met betrekking tot lidmaatschap van het bestuur. Na deze drie jaar  

wordt er middels een stemming bepaald of deze verlengd mag worden. Een aftreedschema hiervoor is  

opgesteld. Deze is te vinden in de dropbox. 

  

Leden  

 
Met betrekking tot de leden kent de VPM de volgende lidmaatschappen; 
 

Praktijklidmaatschap 

Voor eigenaren / werknemers van een dierenartsenpraktijk / dierenartsenpraktijkketen, betrokken bij 

praktijkmanagementactiviteiten. 

 

Voor 1 persoon: specifiek op naam van 1 persoon   

 Stemrecht van 1 persoon  

 

 Voor 2 personen: deze personen mogen wisselen in aanwezigheid bij een bijeenkomst, MITS ze 

voldoen aan de omschrijving van een praktijklidmaatschap. 

 Stemrecht van 2 personen 

 

Individueel lidmaatschap 

Voor personen die niet eigenaar / werknemer zijn van een dierenartsenpraktijk / 

dierenartsenpraktijkketen, maar wel direct betrokken zijn bij het praktijkmanagement, bijvoorbeeld als 

zelfstandige. 

Voor 1 persoon:  specifiek op naam van 1 persoon 

 Stemrecht van 1 persoon. 
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Corporate lidmaatschap 

Voor bedrijven en organisaties met kunde in management en inzicht in de functie praktijkmanager/ 

praktijkmanagementactiviteiten. 

 

Voor 2 personen:  deze personen mogen wisselen in aanwezigheid bij een bijeenkomst, MITS ze 

voldoen aan de omschrijving voor een corporate lidmaatschap. 

        Geen stemrecht. 

 

 

Associate lidmaatschap 

Voor personen die nog niet of niet meer activiteiten uitvoeren op het gebied van praktijkmanagement. 

Hier vallen o.a. onder: studenten (op 1 januari van het lidmaatschapsjaar ingeschreven), na de 

pensioendatum (max 4 jaar) na overstap naar een nieuwe functie (max 4 jaar). 

Voor 1 persoon: specifiek op naam van 1 persoon 

       Geen stemrecht. 

 

Erelidmaatschap 

Een persoon, vanwege grote verdienste voor de vereniging door het bestuur voorgedragen en door de 

ledenvergadering benoemd als erelid. Deze persoon betaalt geen lidmaatschap. 

 Stemrecht 1 persoon. 

 

Contributie 

  
De prijzen van de contributie zullen jaarlijks worden aangepast conform  CPI indexering huishoudens.  
De meest actuele lidmaatschap prijzen staan op de website www.v-p-m.nl.  

  

Indien het lidmaatschap lopende het jaar wordt aangegaan wordt de contributie vanaf het lopende 

kwartaal berekend. 

    

Het is mogelijk om eenmalig een VPM bijeenkomst vrijblijvend bij te wonen. 

Indien een praktijk al lid is en een collega wil ook een bijeenkomst bijwonen dient er gekozen te worden 

voor een praktijklidmaatschap (dus geen gratis bijeenkomst).  

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient twee maanden voor het einde van het jaar te gebeuren met 

schriftelijk opgaaf van reden. Indien er niet aan deze termijn gehouden wordt zal het lidmaatschap 

weer voor een jaar gelden.  

 

Tijdens de algemene leden vergadering ontvangen alle leden die aanwezig zijn een boekengeschenk 

van de vereniging. 

 

Tijdens het jaarlijkse ledendiner worden de drankjes door de vereniging betaald. 

 

Vergoedingen 

 

Een bestuurslid ontvangt een vergoeding van € 300,00 per kwartaal. (besluit algemene ledenvergadering 14 juni 

2016) 

Indien de overleggen bij een van de bestuursleden wordt gehouden en er voor eten wordt gezorgd mag  

het betreffende bestuurslid € 30,00 declareren (besluit algemene ledenvergadering 2015) 
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Bestuursleden: 

Km gereden voor vergaderingen en bijeenkomsten mogen worden gedeclareerd, de vergoeding 

bedraagt € 0,30/km  (besluit algemene ledenvergadering 2015) 

Parkeerkosten mogen gedeclareerd worden.  

 

De kosten worden aan het einde van een kwartaal ingediend bij de penningmeester op een hiervoor 

bestemd formulier. Indien van toepassing moeten bonnen van uitgaven worden bijgevoegd. 

De vergoeding en kosten worden uiterlijk 14 dagen na indiening door de penningmeester per bank 

naar het opgegeven banknummer overgemaakt. 


