Huishoudelijk reglement
Art. 1.
‘Febe’ is een landelijke vereniging van werkers in de gezondheidszorg op gereformeerde
grondslag.
Art. 2.
1. Bij aanmelding als lid ontvangt betrokkene een exemplaar van de statuten, het
huishoudelijk reglement en een formulier ter invulling en ondertekening.
2. De leden zijn verplicht bij verandering van adres, opleiding, werkgever etc. het bestuur
hiervan in kennis te stellen
Art. 3.
1. De vereniging is verdeeld in drie hoofdgroepen, n.l.; leden, oud-leden en donateurs
2. De leden zijn diegenen die opgeleid zijn en werken in de gezondheidszorg. Alleen de
leden hebben stemrecht op de ledenvergaderingen. Vanuit de groep leden wordt jaarlijks
het bestuur gevormd. Om tot een evenwichtige bestuurssamenstelling te komen zijn de
ledenverdeeld in categorieën Deze indeling is globaal naar de aard van de
werkzaamheden, o.a; verpleging, verzorging en (para)-medici.
3. Diegenen die niet opgeleid zijn, maar wel scholing hebben genoten en werkzaam zijn in
een verzorgend beroep kunnen ter individuele beoordeling van het bestuur al dan niet
worden toegelaten als lid.
4. Diegenen die een beroepsopleiding volgen bij een instelling voor gezondheidszorg
worden aangemerkt als lid. Hiermee worden bedoeld de studenten van een fulltime
opleiding.
5. Wanneer men wegens beëindiging van de werkzaamheden moet bedanken als lid, kan
men zich laten inschrijven als oud-lid. Men blijft dan welkom op alle bijeenkomsten, maar
verliest het stemrecht.
6. Met uitzondering van gepensioneerde en werkloze leden is een ieder verplicht de
ledenadministratie in te lichten over het beëindigen van studie of werk bij een instelling
voor gezondheidszorg.
7. Donateurs steunen de vereniging met een regelmatige gift. Zij ontvangen hiervoor het
contactorgaan gratis en zijn welkom op de openbare vergaderingen.
Art. 4.
Het bestuur, dat tenminste uit negen personen vanuit de groep leden bestaat, wordt gevormd
door hen die in verschillende beroepen van de gezondheidszorg werkzaam zijn, waarbij
gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging.

Art. 5.
1. De leden zullen tenminste twee maanden tevoren van de datum van een algemene
vergadering in kennis worden gesteld.
2. Het bestuur beslist of de algemene vergadering geheel of gedeeltelijk openbaar zal zijn.

Art. 6.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vereniging dit vereist. Het is verplicht
tenminste eenmaal per kwartaal bijeen te komen.
2. Op de laatst gehouden bestuursvergadering zal een datum voor de volgende
bestuursvergadering worden vastgesteld.
3. De leden van het bestuur, de door het bestuur aangewezen commissies en de sprekers
op de vergaderingen ontvangen reiskosten en eventueel andere vergoedingen volgens
door het bestuur vastgestelde regels.
Art. 7.
Het bestuur is tot het nemen van wettige besluiten slechts bevoegd indien op de
bestuursvergadering tenminste tweederde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Art. 8.
Het dagelijks bestuur kan in spoedeisend gevallen, waarin het niet mogelijk is een gewone
bestuursvergadering te beleggen, beslissen.
Art. 9.
1. De contributie wordt op de jaarvergadering door de aanwezigen vastgesteld.
2. Bij toetreding in het lopend verenigingsjaar wordt de verschuldigde contributie per half
jaar berekend.
Art. 10.
Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een algemene vergadering, genomen
op voorstel van het bestuur of van tenminste twintig leden, met een meerderheid van
tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Art. 11.
1. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden ingediend minstens drie
maanden voor de jaarvergadering.
2. De secretaris draagt zorg, dat bovenbedoelde voorstellen met advies van het bestuur
minstens een maand voor de jaarvergadering ter kennis zijn van alle leden.
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