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Huishoudelijk Reglement DGO 
 

Lidmaatschap:  

DGO maakt onderscheid in leden  en belangstellend leden.  

Leden zijn: 

 Werkzaam als diëtist in de ouderenzorg. 

 

Belangstellend leden zijn:  

 Niet diëtisten of diëtisten die niet werkzaam zijn in de ouderenzorg. 

 Het moet gaan om natuurlijke personen die rechtstreeks de visie en de doelen van de 

DGO dienen, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

 

Ereleden zijn : 

 Leden die door het bestuur worden voorgedragen in de algemene ledenvergadering 

vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.  

 

Contributie 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld. 

We onderscheiden vier verschillende categorieën:  

 Lid en NVD lid 

 Lid en niet NVD lid 

 Belangstellend lid en NVD lid 

 Belangstellend lid en niet NVD lid 

De hoogte van de contributie is voor deze categorieën verschillend en wordt jaarlijks op de 

ALV vastgesteld. 

 

Vergaderingen: 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur dit 

noodzakelijk achten. 

Het bestuur vergadert minimaal 2x per verenigingsjaar. 

(Bestuurs)leden kunnen deelnemen aan werkgroepen in naam van DGO. 

Als dit onder werktijd is of dit onbehoorlijk veel extra tijd vraagt, ontvangen zij daarvoor een 

vergoeding van DGO, mits het een activiteit betreft die DGO verder profileert en er geen reële 

vergoeding (van externe partij) tegenover staat. 

 

Rechten leden: 

Leden  hebben: 

 toegang tot het ledendeel van de website van DGO  

 toegang tot de ALV 

 korting op de toegangsprijs van de Landelijke dag. 
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Belangstellend leden hebben: 

 toegang tot het ledendeel van de website van DGO 

 toegang tot de ALV 

 

Alleen leden en ereleden die tevens lid zijn hebben stemrecht en kunnen in het bestuur 

gekozen worden. 
 

De informatie op het ledendeel van de website en de  ledenlijst mogen niet door derden 

gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Het bestuur is gerechtigd om het leden 

bestand(adressen) te gebruiken, indien dit voor de leden dan wel de doelgroep van de 

vereniging van belang geacht wordt en/of past binnen de visie van de vereniging. Met dien 

verstande dat de wederpartij goedkeuring krijgt om eenmalig de ledenlijst te gebruiken. Het 

bestuur brengt in dat geval alle leden via een e-mail op de hoogte dat deze gegevens 

beschikbaar worden gesteld. 

 

Vaststelling huishoudelijk reglement: 

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

een algemene ledenvergadering met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Dit huishoudelijk reglement is aangepast en in werking getreden na goedkeuring door de 

algemene vergadering op 13 november 2015. 


