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Artikel 1 Leden  

De vereniging bestaat uit:

a. Leden

b. Leden van verdienste en ereleden

c. Aspirant (Student) leden V&D

d. Belangstellende leden

e. Begunstigers

Artikel 2 Contributiebedragen  

De contributiebedragen worden jaarlijks op de ALV vastgesteld.

Huishoudelijk reglement  
(aangepast per maart 2017) 
Vastgesteld op de ALV van 2 november 2010, aangepast augustus 2017

De volgende staffel is vastgesteld: 
Overzicht NVD contributie

%

Aspirant leden, studenten Voeding en Diëtetiek 
aan de  5 hogescholen*

1e studiejaar gratis 
€ 50,- va januari van het 2e jaar V&D opl.

Leden In het jaar van afstuderen 50%

 Leden 1e jaar na afstuderen aan de opleiding 
V&D

60%

 Leden 2e jaar na afstuderen aan de opleiding 
V&D

80%

Leden 3e jaar na afstuderen tot AOW gerech-
tigde leeftijd  (peildatum 1 januari)

100%

Leden vanaf AOW gerechtigde leeftijd 60%

Belangstellende leden (geen diëtist) 120%

Buitenlandse leden 60%
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Artikel 3 Rechten van leden  

Leden ontvangen de volgende uitgaven van de NVD en hebben de volgende rechten:

Belangstellende leden: Belangstellende leden krijgen dezelfde rechten als de begunstigers als zij in 

aanvulling op de statuten voldoen aan de volgende voorwaarde: Het moet gaan om natuurlijke perso-

nen die rechtstreeks het belang van de diëtetiek en/of de diëtist dienen, zulks ter beoordeling van het 

bestuur. 

Alleen leden, leden van verdienste en ereleden die tevens lid zijn hebben stemrecht.

Artikel 4 Hoofdbestuur

1. Het hoofdbestuur dient evenwichtig te zijn samengesteld, aldus dat daarin zoveel mogelijk  

 vaardigheden op het gebied van leiderschap, beroepsuitoefening en marktgerichtheid verenigd  

 zijn en zoveel mogelijk werkvelden zijn vertegenwoordigd.

2. De leden van het hoofdbestuur dienen zich te houden aan de regels en richtlijnen zoals die zijn  

 vastgelegd in de vigerende gedragscode bestuur NVD.

Artikel 5 Kascommissie

1. De algemene ledenvergadering benoemt uit de leden een commissie van twee personen die geen  

 deel uitmaken van het hoofdbestuur en/of regiobestuur (de kascommissie).

2. De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden af volgens  

 een op te maken rooster en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.

3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de  

 algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

4. Het hoofdbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te ver 

 schaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereni 

 ging te geven.

Artikel 6 Huishoudelijk reglement

1. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen alleen worden genomen in een  

 algemene ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Dit huishoudelijk reglement is in werking getreden na goedkeuring door de algemene vergadering  

 op 6 november 2007.

Wat krijg je? Leden a + b Leden c Buitenlandse 
leden

Leden d + e

NTVD + webversie + +

NVD Nieuws / NVD NU + + + +

Bijlagen bij NTVD + - + +

Mailingen aan leden: + +

Toegang tot ledendeel site + + + +

Werkgegevens in ‘Vind diëtist’ + - - -

Werkadres in ledenlijst op site + - + -

Werkadres 1e lijn in “Vind een diëtist” + - - -

(gratis) Toegang tot regiobijeenkomst + + + +

ALV: Uitnodiging + + + +

ALV: Stemrecht + - + -

Adres in verkoop aan bedrijven + + + -

Korting op scholingen + - + -

Korting op NVD uitgaven + + + +


