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Belangrijkste uitkomsten ledenraadsvergadering 5 oktober 2022 
 

Concept jaarplan/begroting 2023  

Het concept jaarplan 2023 en de conceptbegroting 2023 zijn in deze ledenraadsvergadering besproken. 

Het jaarplan 2023 gaat over het laatste jaar van het huidige beleidsplan en richt zich voornamelijk op de 

continuering en verdere uitwerking van projecten en activiteiten die in de voorgaande jaren zijn gestart.  

In de vergadering van 25 november a.s. zal het definitieve jaarplan/de definitieve begroting ter 

goedkeuring aan de ledenraad worden voorgelegd.  

 

Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement 

Aan de ledenraad zijn de volgende wijzigingen in de statuten voorgelegd: 

• Verduidelijking erelidmaatschap (art.3 lid 7): het erelidmaatschap kan in het vervolg worden 

toegekend aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling of 

uitvoering van de cognitieve gedragstherapie ‘op nationaal en internationaal niveau’. Dit laatste is 

toegevoegd om het onderscheid tussen het erelidmaatschap en lid van verdienste duidelijker te 

maken.  

• Meerderheid stemmen leden A nodig voor bepaalde besluiten (art. 17 lid 16): alle besluiten worden 

genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders aangegeven. Het 

is niet meer noodzakelijk dat de gewone leden A hier een uitzonderingspositie krijgen. Het gaat 

erom dat er binnen de gehele ledenraad een meerderheid is.  

• Vereenvoudiging kieskringen (art. 17 lid 7): de kieskringen in de categorie werksituatie (leden in 

loondienst bij een (g)gz-instelling, leden met een eigen praktijk, leden in loondienst bij een 

universiteit/onderzoeksinstelling) worden afgeschaft aangezien we weinig specifieke informatie 

ophalen uit deze kieskringcategorie en deze werksituaties ook tot uitdrukking komen in de 

ledenraadsleden binnen de lidmaatschapskieskringcategorie. Hiermee wordt de procedure voor 

ledenraadskandidaatstelling en verkiezing eenvoudiger.  

• Eigen kieskring wetenschappelijke leden: tot op heden was er nog geen eigen kieskring voor de 

wetenschappelijke leden, terwijl dit voor de overige lidmaatschappen/registraties wel het geval 

was.  

• Aantal ledenraadsleden per kieskring (art. 17 lid 8): uit de statuten volgt: ‘uit elke kieskring in de 

categorie lidmaatschap, als bedoeld in lid 9 van dit artikel, komen ten minste twee raadsleden 

voort’. We willen dit zo laten behalve voor de kieskring wetenschappelijke leden, waar we ‘ten 

minste één raadslid’ willen hanteren. Dit in verband met de hoeveelheid wetenschappelijke leden, 

die een stuk minder is dan de andere lidmaatschappen/registraties.  

• Ledenbijeenkomst (art. 20 lid 1): dit gaat om het van gedachten wisselen van leden met het bestuur, 

bijvoorbeeld tijdens het bestuurssymposium op het NJC, vandaar dat de vermelding van de 

ledenraad uit dit artikel wordt gehaald. De input komt later weer bij de ledenraad terecht via jaar- 

en beleidsplannen.  

 

De ledenraad heeft deze statutenwijziging goedgekeurd. Deze statutenwijziging zorgt ook voor 

wijzigingen in het huishoudelijk reglement, die ook zijn goedgekeurd. De wijzigingen gaan in zodra de 

akte gepasseerd is bij de notaris. De gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement vind je vanaf 

dat moment hier terug.  

 

(Her)benoemingen 

Lid van verdienste 

De ledenraad heeft de onderscheiding ‘lid van verdienste’ toegekend aan Sammy Peter, voormalig 

bestuurslid verenigingszaken. De laudatio wordt uitgesproken op het najaarscongres 2022.  

 

Ledenraad 

https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-vgct/statuten-en-reglementen
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Accreditatiecommissie 

De ledenraad heeft Kees van de Klundert per direct benoemd als lid van de accreditatiecommissie. 

 

Ad-hoc-commissieleden 

De ledenraad heeft Marlies Jansen-van Dijk benoemd als ad-hoc-commissielid per 1 december a.s. 

 

Vergaderdata ledenraad 2023 

De vergaderdata voor de ledenraad in 2023 zijn: 10 februari, 26 mei, 29 september en 1 november.  

 

 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid? Je kunt in contact komen met het 

bestuur via de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar bestuur@vgct.nl of kom naar het 

bestuurssymposium op het najaarscongres op 3 november in Veldhoven! 

mailto:bestuur@vgct.nl

