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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SECTIE INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN (IBD) VAN DE 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GASTROENTEROLOGIE. 
 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Naam 
De sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) is een sectie van de Nederlandse Vereniging voor 
Gastroenterologie. 
Zij presenteert zich als: Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) van de Nederlandse Vereniging voor 
Gastroenterologie. 
 
Artikel 2 Doel 
Overeenkomstig de doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie wil zij 
1. Een multidisciplinair platform bieden voor inflammatoire darmziekten (IBD) in Nederland, 
2. De research in Inflammatoire darmziekten (IBD) in de meest brede zin bevorderen, 
3. De toepassing van deze kennis bevorderen, 
4. De belangen van haar leden behartigen. 
 
Artikel 3 Middelen 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
1. Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten, 
2. Het publiceren van het in die bijeenkomsten verhandelde, 
3. Het zich in verbinding stellen met gelijksoortige werkgroepen, Nederlandse en buitenlandse 

verenigingen, 
4. Het organiseren van voordrachten door binnen- en buitenlandse deskundigen, 
5. Alle andere wettige middelen welke tot het doel kunnen leiden. 
 
Artikel 4 
Teneinde de communicatie tussen de sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) enerzijds en de Nederlandse 
Vereniging voor Gastroenterologie anderzijds te garanderen, wordt de voorzitter van het Bestuur van de 
Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) als vertegenwoordiger bij de vergadering van het Bestuur van de 
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie toegelaten.  
 
Artikel 5 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. 
 
Artikel 6 
1. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de ledenvergadering 

anders beslist, 
2. Iedere stemgerechtigde brengt één stem uit, 
3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte geldige 

stemmen, behoudens gevallen vermeld in artikel 7.6, 7.7c, 13, 24.1 en 25 van dit reglement, 
4. Blanco stemmen gelden als niet te zijn uitgebracht, 
5. Staken de stemmen over een zaak dan is de zaak verworpen, staken zij over een persoon dan beslist 

het lot. 
 
Artikel 7 Leden 
1. Lid kunnen zijn; artsen en academici met tevens belangstelling voor inflammatoire darmziekten (IBD); 

voorts zij, die op voorstel van het Bestuur volgens de ledenvergadering voor het lidmaatschap in 
aanmerking komen. 

2. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van de Sectie en moet 
bevatten: 

o De naam, voorletters, geboortedatum en woonplaats van de kandidaat, 
o De mededeling of, en zo ja, in welke studierichting een doctoraalexamen of beroepsopleiding 

werd behaald, 
3. Leden van de Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) dienen tevens gewoon of buitengewoon lid van 

de Nederlandse Vereniging voor Gasteroenterologie te zijn, 
4. Van de aanmelding van nieuwe leden doet het Bestuur mededeling in de eerstvolgende 

ledenvergadering, 
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5. Omtrent de toelating van de nieuwe leden beslist het Bestuur van de sectie Inflammatoire Darmziekten 
(IBD), 

6. De ledenvergadering is gerechtigd met 2/3 meerderheid der aanwezige leden een bestuursbeslissing 
omtrent toelating of niet-toelating van zulk een nieuw lid ongedaan te maken.  

7. Het lidmaatschap eindigt: 
a. In geval van schriftelijke opzegging bij de secretaris op de eerste januari volgend op de 

ontvangst van de opzegging, 
b. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor 

Gastroenterologie 
c. Op voorstel van het Bestuur of ten minste 5 leden op grond van activiteiten, welke het 

aanzien van de Sectie schaden. Het royement geschiedt bij besluit van de 
ledenvergadering indien tenminste ¾ van het aantal ter vergadering uitgebrachte 
geldige stemmen zich ervoor verklaart en gaat direct in, 

d. Bij besluit van het Bestuur op grond van niet voldoen aan een eventuele geldelijke 
verplichting jegens de Sectie, 

e. Door overlijden. 
 

 
Artikel 8 Bestuur 
Het Bestuur bestaat uit tenminste vier leden van wie één als voorzitter, één als secretaris,één als 
penningmeester en één als algemeen bestuurslid optreedt. De bestuursleden dienen in het register van 
erkende Medische Specialisten voor het specialisme Maag-Darm-Leverziekte te zijn ingeschreven. Er is 
telkens een gelijke aantal bestuursleden afkomstig uit universitaire centra en niet universitaire centra. De 
functies worden in onderling overleg verdeeld.  
 
Artikel 9 
1. De kandidaten voor het Bestuur worden gesteld door het Bestuur en/of tenminste 5 leden, 
2. De namen van de kandidaten dienen uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering, waarin de verkiezing 

van de bestuursleden zal plaatsvinden voor het Bestuur, schriftelijk aan de leden bekend te worden 
gemaakt.  

 
Artikel 10 
1. De verkiezing van bestuursleden heeft plaats bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte 

geldige stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een 
tweede stemming plaats. Verkrijgt hierbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming 
plaats tussen die 2 kandidaten, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigden, 

2. Is het aantal gestelde kandidaten gelijk aan het aantal vacatures, dan zijn de gestelde kandidaten 
automatisch gekozen. 

 
Artikel 11 
1. Indien tussentijds een vacature in het Bestuur ontstaat, wordt daarin in de eerstvolgende 

ledenvergadering voorzien. Het gekozen bestuurslid neemt zitting voor de tijd, waarvoor zijn voorganger, 
ware hij niet uit het Bestuur getreden, nog zitting zou hebben. 

2. De kandidaatstelling en verkiezing hebben plaats als beschreven in artikel 9 en 10. 
 
Artikel 12 
De bestuursleden treden na drie jaar af maar niet gelijktijdig. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar, 
doch slechts voor één volgende periode.  
 
Artikel 13 
1. Een bestuurslid kan op voorstel van de andere bestuursleden of van een meerderheid van de leden door 

de ledenvergadering uit zijn functie worden ontslagen indien tenminste 2/3 van het aantal ter 
vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich er voor verklaart, 

2. Het ontslag gaat direct na het besluit van de ledenvergadering in. 
 
Artikel 14 
De voorzitter leidt de vergaderingen, tekent met de secretaris de notulen en besluiten en zorgt dat de laatste 
behoorlijk worden uitgevoerd.  
 
Artikel 15 
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De secretaris is belast met: 
1. Het uitschrijven der vergaderingen, 
2. Het bijhouden der notulen, 
3. De correspondentie en het opstellen der stukken, die van de vereniging uitgaan, 
4. Het uitbrengen van het jaarverslag, 
5. Het bijhouden van de ledenlijst, 
6. Het opgeven van het ledenbestand per 1 januari aan de secretaris van de Nederlandse Vereniging voor 

Gastroenterologie in januari van elk jaar, 
7. Het bewaren van het archief, 
8. Alles wat gewoonlijk tot de taak van een secretaris behoort. 
 
Artikel 16 
De penningmeester is belast met: 
1. Het beheer der gelden der Sectie, 
2. Het indienen van een begroting, 
3. Het uitbrengen van een jaarlijks verslag over de staat der geldmiddelen, te controleren door een ad hoc 

ingestelde kascommissie.  
 
 
Vergaderingen en bijeenkomsten 
 
Artikel 17 
Er wordt jaarlijks tenminste één ledenvergadering en tenminste één wetenschappelijke bijeenkomst 
gehouden. Tijdens de twee algemene vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 
in één jaar zal er in ieder geval één wetenschappelijke bijeenkomst van de Sectie worden georganiseerd.  
 
Artikel 18 
Tot de wetenschappelijke bijeenkomsten hebben toegang de leden van de Sectie Inflammatoir Darmziekten, 
de gewone en buitengewone leden van de Nederlandse Vereniging voor Gasteroenterologie en door het 
Bestuur en de leden toegelaten introducés. 
 
Artikel 19 
De wetenschappelijke bijeenkomsten worden tenminste één maand vooraf schriftelijk aangekondigd, aan de 
leden van de Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) en aan de leden en buitengewoon leden van de 
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. De vergaderdata van de wetenschappelijke bijeenkomsten 
worden in overleg met het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie vastgesteld.  
 
Artikel 20 
In de eerste ledenvergadering van elk jaar, behoudens in het oprichtingsjaar van de Sectie, worden de 
onderwerpen genoemd in artikel 15.4 en artikel 16.3 van het huishoudelijk reglement behandeld. 
 
Artikel 21 
1. De leden ontvangen tenminste 14 dagen (behalve in spoedeisende gevallen) voor een ledenvergadering 

een oproepbrief, waarin de onderwerpen en voorstellen, die in behandeling komen, worden vermeld, 
2. Voorstellen, niet in de oproepbrief vermeld, kunnen staande de ledenvergadering slechts in behandeling 

komen, indien de meerderheid der aanwezige leden hiertegen geen bezwaar heeft, behoudens, 
wanneer het een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement of tot ontbinding van de Sectie 
betreft, 

3. Voorstellen, die staande de ledenvergadering in behandeling gekomen zijn, worden slechts geacht te 
zijn aangenomen, indien blijkt, dat het aantal van hen, die zich er voor verklaard hebben, meer dan de 
helft van het totaal aantal leden der Sectie bedraagt.  
 

Artikel 22 
Indien het Bestuur dit nodig acht of tenminste 10 leden hun verlangen daartoe onder opgave der te 
behandelen onderwerpen schriftelijk aan het Bestuur hebben kenbaar gemaakt, zal door het Bestuur een 
buitengewone ledenvergadering worden belegd te plaatse door het Bestuur aan te wijzen. Deze vergadering 
moet worden gehouden binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek daartoe.  
 
Artikel 23 
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1. Het budget van de Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) wordt jaarlijks bepaald in onderling overleg 
met de penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie, deze laatste namens 
het Bestuur van de Vereniging, 

2. De Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) kan de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie niet 
in rechte financieel aansprakelijk stellen.  

 
 
 
Wijzigingen van het Huishoudelijke Reglement (H.R.) 
 
Artikel 24 
1. Voor een besluit tot wijziging van het H.R, wordt een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van het 

aantal geldige stemmen en de schriftelijke toestemming van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Gastroenterologie, 

2. Indien het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie niet instemt met het besluit 
tot wijziging van het H.R. door de leden van de Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) dan wordt het 
besluit voorgelegd aan de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. 
Deze beslist op de wijze, zoals gemeld in het betreffende artikel van het H.R. van de Nederlandse 
Vereniging voor Gastroenterologie, 

3. Het H.R. mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de Statuten van de Nederlandse 
Vereniging voor Gastroenterologie, 

4. Het bestuur deelt een voorstel tot reglementswijziging tenminste 14 dagen voor de ledenvergadering 
waarin het zal worden behandeld, schriftelijk aan de leden mee.  

 
 
Ontbinding en liquidatie van de Sectie 
 
Artikel 25 
Een besluit tot ontbinding van de Sectie heeft slechts geldigheid, indien dit besluit wordt bekrachtigd door 
een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal geldige stemmen, uitgebracht in een ledenvergadering 
van de Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD). 
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