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HUISHOUDELIJK REGLEMENT Nederlandse Vereniging voor Trombose en 
Hemostase* 
* Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2005 
 
Algemeen 
1. De Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase is een zelfstandige 

vereniging. De vereniging stelt zich ten doel het fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan de fysiologie en 
pathofysiologie van trombose en hemostase, alsmede al het onderzoek dat leidt tot 
een verbeterde preventie, diagnostiek en behandeling van hemorrhagische en 
trombotische ziekten te bevorderen. De vereniging stelt zich voorts ten doel al 
hetgeen dat met de hiervoor omschreven doelstellingen rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt te bevorderen. 

 
Leden 
1. Iedereen die gewoon lid wenst te worden dient zich schriftelijk dan wel via de 

website aan te melden bij de secretaris van het bestuur der vereniging, onder 
vermelding van naam en adres. 

2. Zowel academici als niet-academici kunnen lid worden van de vereniging. 
 
Geldmiddelen 
1. De contributie wordt geïnd  door de vereniging. De hoogte van de contributie wordt 

jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voordracht van het 
bestuur. Alleen gewone leden betalen contributie. 

2. Naast inkomsten uit contributies beschikt de vereniging over inkomsten uit eigen 
middelen. Hieronder worden verstaan: 

 - erfstellingen, legaten, schikkingen 
 - subsidies 
 - opbrengsten advertenties in het verenigingsblad 
 - overige baten 
3. De begroting van de vereniging wordt jaarlijks door het bestuur ter goedkeuring 

voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
 
Algemene Ledenvergadering 
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar door het 

bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. 
 In deze vergadering komt onder meer in behandeling: 
 - rekening en verantwoording penningmeester 
 - instelling kascommissie 
 - jaarverslag van de secretaris 
 - indien statutair voorgeschreven: verkiezingen 
 - eventuele wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement 
2. Er wordt naar gestreefd de jaarvergadering qua tijd en plaats te laten samenvallen 

met het symposium dat de vereniging thans jaarlijks in januari organiseert. 
3. De agenda van de algemene ledenvergadering zal de leden tenminste twee weken 

van tevoren worden toegezonden of via de website van de vereniging 
(www.nvth.nl) worden gepubliceerd. 
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4. Indien daartoe aanleiding bestaat kan een zodanig aantal leden - dat bevoegd is tot 
het uitbrengen van vierentwintig stemmen of, indien het na te melden aantal 
geringer is, van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene 
ledenvergadering - het bestuur schriftelijk verzoeken binnen 4 weken een algemene 
ledenvergadering bijeen te roepen, onder opgaaf van de te behandelen 
onderwerpen. 

 
Bestuur 
1. Bij de benoeming van bestuursleden wordt er naar gestreefd dat zij uit zoveel 

mogelijk verschillende instituten afkomstig zijn. 
2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd dat in het bestuur  een 

AIO-lid zitting heeft. 
3. Het bestuur benoemt een lid van de NVTH als vertegenwoordiger voor Nederland 

in de Counsel van de European Thrombosis Research Organistation (ETRO) 
4. In principe heeft een bestuurslid zitting voor een periode van drie jaar. 
5. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor een nieuwe periode van 

drie jaar met dien verstande dat de maximale duur van een bestuursfunctie zes jaar 
bedraagt. 

6. Het zittende bestuur doet een voordracht voor de samenstelling van het nieuwe 
bestuur; deze voordracht wordt in de algemene ledenvergadering in stemming 
gebracht. 

7. Voor het stellen van tegenkandidaten voor bestuursleden zijn tenminste 10 
handtekeningen van leden nodig, mits ingediend bij de secretaris tenminste 1 week 
vóór de algemene ledenvergadering. 

 
Commissies en activiteiten 
1. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

haar taak te doen uitvoeren door (een) commissie(s) die door haar word(t)(en) 
benoemd. 

2. De vereniging kent thans 4 vaste activiteiten: de najaarsdag, het symposium., de 
AIO-cursus en het nieuwsbulletin. 

 
Werkgroepen 
1. Leden die gezamenlijke activiteiten op het gebied van de hemostase en trombose 

wensen te beoefenen kunnen door het bestuur binnen de vereniging als werkgroep 
erkend worden, mits de in de statuten onder artikel 17 vermelde regels in acht 
worden genomen. 

2. De vereniging kent thans één vaste werkgroep: de werkgroep Hemostase 
Diagnostiek 

3.1 In de werkgroep Hemostase Diagnostiek hebben zitting de hoofdanalisten 
(coördinatoren) van alle diagnostische hemostase laboratoria in Nederland die zich 
niet alleen bezighouden met het verrichten van hemostase diagnostiek maar ook 
met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe bepalingsmethoden. De leden 
van de werkgroep worden benoemd door het NVTH bestuur, op voordracht van de 
werkgroep. Nieuwe leden moeten kunnen aantonen dat hun laboratorium 
substantieel bijdraagt tot de verbetering van de hemostase diagnostiek in 
Nederland. 

3.2 De doelstellingen van de werkgroep Hemostase Diagnostiek zijn: 
   - Uitwisselen van ervaringen met apparatuur, reagentia en hemostase 
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bepalingen 
  - Het bespreken en eventueel gezamenlijk uitwerken van problemen zowel 

op theoretisch als praktisch niveau 
  - Coördinatie bij uitvoering van bijzondere en zelden noodzakelijke 

hemostase bepalingen 
  - Standaardisatie van bepalingen 
  - het verstrekken van informatie aan laboratoria van perifere ziekenhuizen 
3.3 De doelstellingen van de werkgroep zullen worden bereikt door: 
  - Bijeenkomsten  
  - Organisatie van symposia voor laboratoria van (perifere) ziekenhuizen 
  - Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de 

NVTH 
3.4 De leden van de werkgroep Hemostase Diagnostiek dienen tevens lid te zijn van de 

NVTH 
3.5 Ten minste 1x per jaar is er gezamenlijk overleg tussen de werkgroep Hemostase 

Diagnostiek en 1 of meerdere leden van het NVTH bestuur  


