
        
 

Huishoudelijk Reglement NVV-AG ; zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 21 

november 2022 

 

1. Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de NVV-AG 

zoals deze zijn vastgesteld op 29 juli 2021.  

2. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement dienen door het bestuur 

tenminste 14 dagen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de leden bekend 

gemaakt te worden. (Zie Art. 17; statuten van de NVV-AG)  

3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

4. Daar waar een artikel uit de statuten onderstaand niet aangehaald of besproken wordt, 

spreekt de inhoud voor zich en behoeft geen verdere aanvullingen in het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

De Nederlandse Vereniging Vaktherapie – Antroposofisch Geïnspireerd is een vereniging van en 

voor leden. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Van de leden wordt gevraagd zich 

actief voor de vereniging in te zetten. 

 

Artikel 2 Het doel van de vereniging: 

De Nederlandse Vereniging Vaktherapie – Antroposofisch Geïnspireerd heeft een tweeledige 

functie. Enerzijds is zij een opzichzelfstaande vereniging die geworteld is in de antroposofische 

gezondheidszorg. Van daaruit tracht zij het gedachtegoed en de werkwijze van de 

oorspronkelijke Kunstzinnige Therapie (nu vaktherapie-AG) te bewaren en beschermen. 

Anderzijds functioneert zij als Kennisnetwerk binnen de FVB (Federatie Vaktherapeutische 

Beroepen). In deze hoedanigheid beoogt zij de Vaktherapie-AG up-to-date te houden en door 

te ontwikkelen vanuit de antroposofische visie. 

• 2.1 Faciliteren, stimuleren en ontwikkelen van beroepsspecifieke bij- en nascholing AG 

zoals:  

- Nascholingen, workshops en congressen van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg 
HSLeiden, de HSLeiden –Vaktherapie, Academie Antroposofische Gezondheidszorg, 



Herfstcongres, Conferentie van de Sectie Gezondheidszorg van de Antroposofische Vereniging 
in Nederland (AViN) e.d. 

- Studiedagen, workshops van de NVV-AG 

- Cursussen en conferenties van de Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst in 
Dornach Zwitserland, de Medische Sektion van de Algemeine Anthroposophische Gesellschaft 
(AAG) / General Antroposophical Society in Dornach Zwitserland, de Plastikschule in  Dornach 
Zwitserland 

- Verdiepingen in o.a. dynamische oordeelsvorming, biografische processen en levensloop 
(opgebouwd in zevenjaarsfasen), het drie- en vierledige mensbeeld, Goetheaanse 
fenomenologie, zintuigleer, planetenprocessen, het impressionistisch werken met 
gestructureerde oefeningen waarin specifieke kwaliteiten van het kunstzinnig middel worden 
ingezet, passend bij de therapeutische doelstelling en andere karakteristieke antroposofische 
thema’s. 

• 2.2 De scholing is gericht op patiënt- en cliëntgebonden beroepsuitoefening en voldoet 

aan de onderstaande criteria:  

- De inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening voor de 

vaktherapeut met aantekening AG 

- Ten grondslag aan de scholing liggen de kwaliteiten omschreven in het 

Beroepscompetentieprofiel (BCP) van de vaktherapeut en van de vaktherapeut met 

aantekening AG  

- De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar ten aanzien van inhoud, 

kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot de antroposofische geïnspireerde 

gezondheidszorg 

- De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de antroposofische 

gezondheidszorg 

- De scholing sluit aan bij de door de beroepsverenigingen bij de FVB erkende richtlijnen én die 

van de NVV-AG 

 

• 2.4 Het streven is om minimaal eenmaal per jaar een studiedag aan te bieden vanuit de 

NVV-AG; indien mogelijk tweemaal. Het bestuur behoudt zich het recht voor scholingen 

niet te laten doorgaan bij een ontoereikend aantal deelnemers. 

 



Artikel 3 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

• 3.1 en 3.2 Om de kwaliteit van de aan te bieden AG-scholing te waarborgen zal 

samengewerkt worden met nationale en internationale aanbieders van scholing, die 

werkzaam zijn vanuit de antroposofie. Hiervoor zijn de door de NVV-AG opgestelde 

accreditatievoorwaarden leidend. (Zie Artikel 2.2)  

• 3.3 Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk en praktijkgericht 

onderzoek zal voornamelijk samen met en via het Lectoraat AG en HS Leiden gaan. 

• 3.5 Door als kennisnetwerk bij de FVB  te participeren in de ontwikkeling en uitvoering 

van scholing en (wetenschappelijk) onderzoek bij de lidverenigingen NVBT, NVvMT en 

NVDT van de FVB. Hiertoe sluiten leden van de NVV-AG aan bij commissies en 

werkgroepen van de FVB zelf én van de lidverenigingen.  

Artikel 4 Leden en donateurs 

De vereniging bestaat uit onderstaande soorten leden. Alleen leden die de doelstellingen van 

de vereniging onderschrijven en akkoord gaan met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

kunnen toegelaten worden. 

• 4.1a. Leden zijn personen die volledig geregistreerd zijn en dus voldoen aan alle 

voorwaarden van het lidmaatschap bij de FVB en de NVV-AG. Deze leden moeten in het 

bezit zijn van een erkend HBO diploma Vaktherapie met een antroposofisch curriculum. 

Zij ontvangen het digitale Informatie & Inspiratiebulletin en het digitale tijdschrift van de 

NVV-AG, worden toegelaten tot specifieke NVV-AG sociale media, kunnen deelnemen 

aan studiedagen en workshops van de NVV-AG, kunnen deelnemen aan de Algemene 

Ledenvergadering en hebben volledig stemrecht.  

• 4.1b Belangstellende leden zijn zij die door de criteria voor volledig lidmaatschap niet in 

aanmerking komen voor een volledig lidmaatschap. Dit kunnen ook leden zijn die 

serieuze belangstelling hebben voor het vak maar niet (meer) uitvoerend zijn als 

vaktherapeut. Zij ontvangen de interne nieuwsbrief en het digitale tijdschrift van de 

NVV-AG, worden toegelaten tot specifieke NVV-AG sociale media en kunnen deelnemen 

aan studiedagen en workshops van de NVV-AG. Zij kunnen deelnemen aan de Algemene 

Ledenvergadering maar zij hebben geen stemrecht. 

• 4.1c Studentleden zijn leden die studeren aan een nationale of internationale erkende 

en relevante HBO-opleiding met een antroposofisch curriculum. Zij hebben recht op een 

reductielidmaatschap. Voor studentleden gelden dezelfde rechten en plichten als voor 

de belangstellende leden.  



• 4.1d Donateurs ondersteunen de vereniging op materieel en ideëel vlak. Zij ontvangen 

het digitale tijdschrift en andere publicaties en de jaarverslagen. Zij hebben geen 

stemrecht. 

 

Artikel 5 Aanmelding en toelating leden 

• 5.1 Leden kunnen zich digitaal aanmelden voor inschrijving via de website van de FVB. 

https://fvb.vaktherapie.nl/lid-worden Via deze link is alle relevante informatie omtrent 

aanmelding te vinden. 

• 5.2 De ledenadministratie wordt via de FVB verzorgd. 

• 5.3 Nieuwe leden ontvangen een welkomstmail met uitleg over de NVV-AG en  waar op 

de verschillende websites belangrijke informatie te vinden is.   

 

Artikel 6  Verplichtingen van leden 

• 6.1a Leden verplichten zich tot het voldoen van de jaarlijkse contributie voor het 

lidmaatschap NVV-AG. De contributie wordt geïnd via de FVB. De hoogte van de 

contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVV-

AG.  

• 6.1b Bij aantreden als lid in de eerste helft van het kalenderjaar is de volledige 

contributie over dat jaar verschuldigd, bij aantreden in de tweede helft van het jaar is de 

helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd. 

• 6.1c Leden hebben de plicht hun profiel op de site bij de FVB én bij de NVV-AG (zolang 

de NVKToag website nog actief is), volledig en juist in te vullen en up-to-date te houden. 

 

 

Rechten van leden 

 

Leden die zich inzetten voor de vereniging kunnen daarvoor compensatie aanvragen in de 

volgende vormen:  

− Leden van het bestuur, werkgroepen en commissies kunnen in aanmerking komen voor 

een vrijwilligersvergoeding en tegemoetkoming in onkosten, indien zowel de maximale 

vergoeding voor gemaakte uren inclusief onkosten per maand niet hoger is dan € 180,- 

https://fvb.vaktherapie.nl/lid-worden


en per jaar niet hoger dan € 1.800,- (deze tarieven gelden voor 2022 en zijn wettelijk 

bepaald). 

− Leden dienen hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun urenregistratie 

voor de vrijwilligersvergoeding. Dit is een zaak van vertrouwen. Het is goed te beseffen 

dat geld wordt uitgegeven dat door de leden van onze vereniging bij elkaar wordt 

gebracht. 

− Ook kunnen zij, naast de vrijwilligersvergoeding, per bestuurstermijn, 

accreditatiepunten verdienen met de werkzaamheden voor de vereniging. 

https://www.registervaktherapie.nl/download/?id=318847  

− Aspirant-leden voor commissies en werkgroepen worden voor aanvang van het 

inwerken geïntroduceerd bij het bestuur.  

− Alle declaraties (uren, specifiek voor de vereniging gemaakte reiskosten OV of met eigen 

vervoer en andere werkelijk gemaakte kosten) kunnen via het 

onkostendeclaratieformulier (Verenigingsinformatie - Mijn NVKT (kunstzinnigetherapie.nl)) 

bij de penningmeester digitaal ingeleverd worden. Bonnen van gemaakte kosten kunnen 

samen met het declaratieformulier ingeleverd worden. De hoogte van de 

reiskostenvergoeding voor gereden kilometers is afhankelijk van de tarieven die de 

belastingdienst hiervoor hanteert. Deze declaraties kunnen ingediend worden bij onze 

penningmeester met het daarvoor bestemde formulier dat via de eigen website van de 

NVV-AG te downloaden is. 

 

Gebruik Logo 

− Uitsluitend volledig geregistreerde leden én belangstellende leden van de NVV-AG, die 

een HBO-opleiding Vaktherapie-AG (Hoge School Leiden en rechtsvoorlopers daarvan) 

afgerond hebben, zijn gerechtigd het logo van de NVV-AG te gebruiken. Het logo is 

eigendom van de NVV-AG en geregistreerd bij het BOIP (Benelux Office for Intellectual 

Property/Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Daarmee rust er 

bescherming op het logo. 

 

Artikel 7 Einde van het lidmaatschap 

 

• 7.1a Uitschrijving dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. 

Bij uitschrijving ná 1 december is contributie over het volgende jaar verschuldigd. 

Aangezien de vereniging per jaar financiële verplichtingen aangaat voor de leden is 

tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap niet mogelijk.  

• 7.1b Bij wanbetaling kan de NVV-AG overgaan tot royement; de betalingsverplichting 

van de oude vorderingen blijft dan bestaan. 

 

https://www.registervaktherapie.nl/download/?id=318847
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/leden/downloads


Artikel 8 en 9 Bestuur en vertegenwoordiging 

 

• 8 Het wordt als wenselijk gezien, dat in het bestuur tenminste één vaktherapeut van 

elke discipline (beeldend, muziek en spraak/drama) zitting heeft.  

• 8.1 Het is toegestaan maximaal twee niet-leden als bestuurslid van de vereniging toe te 

laten indien het niet mogelijk is voldoende NVV-AG-leden als bestuurslid te installeren 

of om daarmee externe expertise aan te kunnen trekken.  

• 8.3 Vacatures voor bestuursfuncties worden zo spoedig mogelijk in het Informatie & 

Inspiratiebulletin en op de website gepubliceerd. 

• 9.2 De voorzitter zit de Jaarvergadering en de Algemene Ledenvergadering voor. De 

voorzitter kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, bij voorkeur een ander 

bestuurslid. 

• 9.2 De secretaris is verantwoordelijk voor het behandelen van de correspondentie, het 

bijeenroepen en het notuleren van de Jaar- en Algemene Ledenvergadering en van de 

bestuursvergaderingen. 

• 9.2 De penningmeester regelt de financiën, stelt de jaarrekening op en legt daarvan 

verantwoording af op de Algemene Ledenvergadering.  

• 9.2 De penningmeester stelt in overleg met het bestuur de begroting op voor het 

komende verenigingsjaar. Alle verzoeken die in verband met de begroting kunnen 

worden gebracht, worden aan de penningmeester voorgelegd. 

 

9.4 Commissies en werkgroepen 

 

− De NVV-AG kent commissies en werkgroepen. 

− Een commissie functioneert zelfstandig  binnen de vereniging met een eigen 

opdracht. 

− Een commissie heeft een contactpersoon in het bestuur en heeft een 

afgebakende opdracht. 

− Commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. 

− Een lid kan deelnemen aan een commissie als diegene tenminste één jaar 

volledig lid is van de NVV-AG en geregistreerd is in het Register Vaktherapie met 

aantekening AG. 

− Aantredende commissieleden worden door het bestuur benoemd en  tijdens de 

ALV voorgesteld aan de leden.   

− Leden van de kascontrolecommissie worden benoemd tijdens en door de 

Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn van de kascontrolecommissie is twee 

jaar. De leden van deze commissie zijn niet herkiesbaar voor een direct aansluitende 

termijn. 



− De commissies stellen binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar 

een jaarverslag op. 

− In een commissie is de zittingstermijn drie jaar (in de kascommissie twee jaar); 

commissieleden zijn aansluitend nog tweemaal herkiesbaar voor de periode van drie 

jaar. 

− Bij uitblijven van een in redelijkheid te verwachten bijdrage kan het bestuur 

ingrijpen in de samenstelling van de commissies. 

 

 

− Leden voor werkgroepen hoeven niet gekozen te worden. Zij worden wel 

voorgesteld aan de leden tijdens de ALV.  

− Het bestuur moet op de hoogte gesteld worden van alle leden die deelnemen 

aan de werkgroep.  

− Werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur. 

− Bij uitblijven van een in redelijkheid te verwachten bijdrage, kan het bestuur 

ingrijpen in de samenstelling van de werkgroepen. 

 

De NVV-AG kent de volgende commissies: 

− Kascontrolecommissie 

− Accreditatiecommissie: vertegenwoordiging in de accreditatiecommissie bij de FVB 

− Registratiecommissie en beoordelingscommissie: vertegenwoordiging in de registratie- 

en beoordelingscommissie bij de FVB 

− Zorgverzekeringen bij NVAZ: vertegenwoordiging in de registratiecommissie bij de FVB 

 

Werkgroepen kunnen wisselend van inhoud zijn; bij vaststelling van dit Huishoudelijk 

Reglement zijn de volgende werkgroepen actief:  

− Internationaal 

− Inspiratiedagen 

− Onderzoek en Innovatie 

− Sociale media 

− Website 

− I&I 

 

− Tenslotte kent de vereniging een “Kring rond het bestuur” die meedenkt en adviseert.



 

 

Art. 10 Algemene vergaderingen 

De statuten gaan uit van één ALV vóór 1 juni, wij streven ernaar tweemaal per jaar een ALV te 

houden.  

Art. 11 

De stukken worden twee weken van te voren opgestuurd, de notulen worden ruim voor de 

volgende ALV verzonden. 

 

Art. 12 

Met “leden” worden “volledige leden” bedoeld, zoals omschreven in Art. 4.2 in de statuten van 

de NVV-AG. 

 

   

Artikelen 1,13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20 vragen geen verdere toelichting.  

 


