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Art. 1 De Sectie is genaamd: Sectie Kindercardiologie van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde. De relatie tussen de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (hierna te 
noemen NVK) en de Sectie Kindercardiologie (hierna te noemen Sectie)  is beschreven in het 
sectiereglement van 5 september 2003. 

 
Art. 2 De Sectie werd opgericht op 12 april 1975 te Utrecht. 
 
Art. 3 De Sectie stelt zich ten doel de zorg voor kinderen met hartafwijkingen als ook het onderwijs en het 

onderzoek op het gebied van de kindercardiologie te bevorderen. 
 
Art. 4 De Sectie streeft dit doel na door: 
 a Stellingname bij vraagstukken, plannen en initiatieven op het gebied van de kindercardiologie. 
 
 b1 Inbreng van belangrijke kindercardiologische onderwerpen op wetenschappelijke vergaderingen. 
 

b2 Scholing van (aanstaande) artsen, verpleegkundigen en werkers in paramedische beroepen in 
kindercardiologie. 

  
 c Stimulering en bundeling van (landelijk) onderzoek op het gebied van kindercardiologie. 

 
d Contact met andere beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de zorg voor patienten met 

aangeboren hartafwijkingen en met patiëntenverenigingen. 
 

 LIDMAATSCHAP VAN DE SECTIE 
 
Art. 5 Lid van de Sectie kunnen worden (gewone, buitengewone en bijzondere) leden van de NVK en andere 

artsen, direct of indirect, betrokken bij de zorg voor kinderen met hartproblemen. 
 
Art. 6 Toelating tot de Sectie geschiedt door aanmelding direct bij secretaris van de Sectie of bij de secretaris 

van de NVK, die de aanmelding doorgeeft aan de secretaris van de Sectie. 
 
 FINANCIEN 
 
Art. 7 De Sectie kan besluiten zelf contributie te heffen. 
 
 BESTUUR 
 
Art. 8 Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 personen. 
 
Art. 9 Het bestuur wordt uit leden van de Sectie naar functie gekozen en bestaat tenminste uit een voorzitter, 

een penningmeester (tevens vice-voorzitter) en een secretaris. Minstens de helft van de bestuursleden 
dient geregistreerd te zijn als kindercardioloog 

 
Art. 10 De zittingsduur van de leden is maximaal 3 jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar voor nog een periode van 

3 jaar. De maximale aaneengesloten zittingsduur bedraagt derhalve 6 jaar in het bestuur. 
 
Art. 11 De verkiezing van de bestuursleden vindt in het algemeen plaats in de najaarsvergadering. Een 

tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk ingevuld. 
 
Art. 12 Kandidaten worden gesteld door het bestuur en tenminste drie maanden voor de vergadering waarop 

de verkiezing plaats zal vinden schriftelijk bekend gemaakt aan de leden van de Sectie. 
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door minimaal vijf leden van de Sectie. De aanmelding dient 
tenminste 4 weken voor de vergadering waarop de verkiezing plaats zal vinden, schriftelijk en 
bekrachtigd door handtekeningen, te geschieden bij de secretaris van de Sectie. 



Indien er meer dan één kandidaat is voor een bestuursfunctie zal verkiezing plaatsvinden door middel 
van schriftelijke stemming. De verkiezing vindt plaats bij volstrekte meerderheid.  
Indien er na één stemronde geen kandidaat is verkozen, zal een tweede stemronde plaatsvinden.  
Indien na twee stemrondes geen kandidaat is verkozen zal een derde stemronde plaatsvinden tussen 
de twee kandidaten op wie in de tweede stemronde de meeste stemmen waren uitgebracht. In de derde 
stemronde wordt een kandidaat bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkozen. 

 
Art. 13 De voorzitter belegt en leidt de vergaderingen van de Sectieleden en die van het bestuur van de Sectie. 

Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 
 
Art. 14 Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn taak vervuld door de vice-voorzitter. Is ook deze afwezig, 

dan wordt zijn functie door een der andere bestuursleden waargenomen. 
 
Art. 15 De secretaris bewaakt het archief, voert de briefwisseling, schrijft de vergaderingen uit en schrijft 

notulen en een kort jaarverslag. 
 
Commissies 
 
Art. 16 De Sectie Kindercardiologie kent vaste commissies te weten de Commissie Opleiding en Accreditatie 

(COA) en de Visitatiecommissie. Daarnaast kan het bestuur ad hoc commissies instellen. Voor de 
zittingsduur in commissies gelden in principe dezelfde regels als voor de zittingsduur in het bestuur (Art 
10), met dien verstande dat voor de Visitatiecommissie een zittingsduur geldt gedurende twee cycli van 
visiteren (5 jaar). 

 
Art. 17 De COA bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden. In deze commissie dient tenminste een 

opleider en een kindercardioloog in opleiding zitting te hebben. Daarnaast heeft een lid van het Sectie 
bestuur zitting in deze commissie. De COA adviseert het bestuur onder andere over de (her)registratie 
tot kindercardioloog in Nederland volgens de richtlijnen van de AEPC, te accrediteren 
nascholingsactiviteiten op kindercardiologisch gebied. 

 
Art. 18 De Visitatiecommissie bestaat uit minstens drie en maximaal vijf leden. De voorzitter dient van buiten de 

kindercardiologie afkomstig te zijn, één lid dient een kindercardioloog-opleider te zijn, die (bij voorkeur) 
geen zitting heeft in de COA. De Visitatiecommissie adviseert het bestuur over de 
erkenning/herregistratie van opleidingsinrichtingen/opleiders kindercardiologie in Nederland. 

 
Art. 19 Voor vertegenwoordigingen namens de kindercardiologie buiten de Sectie, geldt de zittingsduur zoals 

vastgesteld in dat vertegenwoordigend orgaan. Indien hier geen regeling voor is geldt dezelfde 
zittingsduur als voor bestuur en commissies conform art 10. 

 
 
 VERGADERINGEN 
 
Art. 20 De Sectie kent wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen. Deze twee soorten vergaderingen 

kunnen achter elkaar plaatsvinden. 
 
Art. 21 Wetenschappelijke vergaderingen dienen tenminste tweemaal per jaar plaatsvinden, huishoudelijke 

vergaderingen tenminste eenmaal per jaar. 
 
Art. 22 De Sectieleden ontvangen tenminste twee weken voor elke vergadering een aankondiging met een 

volledig programma waarin de te behandelen onderwerpen worden genoemd. 
 
Art. 23 Alleen in de huishoudelijke vergaderingen kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen en dat 

alleen over onderwerpen die op de aankondiging vermeld staan. 
 
Art. 24 Voor elke huishoudelijke vergadering worden de notulen van de voorgaande vergadering aan de 

Sectieleden toegezonden. 
 
 SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 25 Het Sectiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari. 



 
Art. 26 Een voorstel tot herziening van het reglement kan door het bestuur of door tenminste 3 Sectieleden 

worden ingediend. Dit voorstel moet tenminste 3 maanden voor de huishoudelijke vergadering bij de 
secretaris worden ingediend en tenminste 2 maanden voor de vergadering ter kennis van de 
Sectieleden worden gebracht. Over het voorstel kan slechts eenmaal worden gestemd wanneer op de 
vergadering tenminste 15% van de Sectieleden aanwezig is. Het voorstel moet door 2/3 der aanwezige 
Sectieleden worden goedgekeurd. Indien bij deze vergadering het genoemde quorum niet aanwezig is, 
zal het voorstel in de volgende huishoudelijke vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden in 
stemming worden gebracht. Ook dan moet het door 2/3 der aanwezige leden worden goedgekeurd. 

 
Art. 27 Ontbinding van de Sectie kan slechts bij meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen van de 

in de speciaal daartoe belegde vergadering worden besloten. Een besluit tot ontbinding der Sectie kan 
slechts worden genomen indien tenminste 2/3 van het aantal Sectieleden aanwezig is. Is het aantal niet 
aanwezig, zo moet opnieuw een vergadering tot dit doel worden belegd, echter niet voordat 6 weken 
zijn verstreken; alsdan kan het besluit tot ontbinding worden genomen met een meerderheid van 2/3 der 
uitgebrachte stemmen. 

 
Art. 28 In omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 


