
 
 
 

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 
 
 
 
Het doel van de vereniging is: 
- bevordering van onderzoek naar en verruiming van de kennis van de biologie en pathologie  

van de spijsverteringsorganen; 
- de bevordering van de toepassing van deze kennis; 
- de behartiging van de belangen van haar leden. 
 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
- wetenschappelijke bijeenkomsten te houden; 
- het in die bijeenkomsten verhandelde te publiceren; 
- het oprichten en stimuleren van secties en werkgroepen ter bevordering van de kennis van  

onderdelen van de gastroenterologie; 
- zich met gelijksoortige buitenlandse verenigingen in verbinding te stellen; 
- het organiseren van voordrachten door binnen- en buitenlandse deskundigen; 
- alle andere wettige middelen welke tot het doel kunnen leiden. 
 
 
 
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie kunnen zijn: artsen en andere 
academici met belangstelling voor de gastroenterologie; voorts zij die op voorstel van het bestuur 
na bekrachtiging van de ledenvergadering, voor het lidmaatschap in aanmerking komen.  
 
Buitengewoon lid kunnen zijn: niet-academici, die beroepsmatig betrokken zijn bij maag-darm-
leverziekten; voorts zij die op voorstel van het bestuur na bekrachtiging van de ledenvergadering 
voor het buitengewoon lidmaatschap in aanmerking komen. 
 
De contributie voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 
bedraagt met ingang van 2011 € 50,00 per jaar. U ontvangt vier maal per jaar het nieuwsbulletin 
van de vereniging. Na toetreding als lid ontvangt u een factuur (conform de regels is volledige 
contributie verschuldigd in het jaar van toetreding). 
 
 
Automatische incasso contributie 
 
De aanmaak, verzending en administratieve verwerking van de facturen kost onze vereniging 
jaarlijks veel tijd en geld. De kosten die we door automatische incasso besparen kunnen we voor 
andere zaken gebruiken en vooral ook om contributieverhogingen zoveel mogelijk te kunnen 
beperken. U kunt daaraan bijdragen door het invullen en ondertekenen van de machtiging. De 
contributie wordt dan elk jaar automatisch naar de NVGE overgemaakt. Uw medewerking wordt 
zeer op prijs gesteld! 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


