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Kringreglement NVKF 

 
Definitie kring 
Een kring is de verzameling van leden, uitgezonderd buitengewone leden, met 
interesse voor een of meerdere subspecialismen. Deze verzameling wordt 
kortweg ‘kring’ genoemd.  
 
Lidmaatschap kring 

1. Alle leden van de NVKF, uitgezonderd buitengewone leden, kunnen kringlid worden.  
2. Een NVKF-lid zoals bepaald in lid 1 kan van elke kring lid zijn. 
3. Een NVKF-lid zoals bepaald in lid 1 is automatisch lid van de kring van zijn/haar 

subspecialisme.  Lidmaatschap van een andere kring dan behorend bij het eigen 
subspecialisme dient te worden doorgegeven aan het secretariaat van de NVKF.  

 
Organisatie kring 

1. De kring heeft een voorzitter. De wijze van aanstellen wordt binnen de kring geregeld. 
2. Het kringbestuur bestaat minimaal uit een voorzitter die geregistreerd is voor het 

betreffende subspecialisme. De voorzitter kan op eigen wijze extra bestuursleden werven. 
3. De meerderheid van een kringbestuur bestaat uit leden met het bijbehorende 

subspecialisme van de kring. 
4. De voorzitter onderhoudt namens de kring contact met het NVKF-bestuur.  
5. Naast gewone leden zijn belangstellenden welkom op kringbijeenkomsten. Het kringbestuur 

bepaalt de condities waaronder belangstellenden participeren.  
 
Taken kring 

1. Het kringbestuur organiseert op eigen wijze bij-/nascholing, wetenschaps- en innovatie-
bijeenkomsten. 

2. Het kringbestuur informeert kringleden over activiteiten genoemd bij lid 1. 
3. Indien relevant, informeert het kringbestuur actief andere potentieel geïnteresseerde NVKF-

leden over activiteiten genoemd bij lid 1. 
4. Het kringbestuur communiceert tijdig richting overige kringen, NVKF-commissies en -bestuur 

over kringactiviteiten die van belang zijn voor deze partijen. 
5. Voor zaken waarover het bestuur een advies wil van een hele kring, neemt het bestuur 

contact op met het kringbestuur. Het kringbestuur zal die zaak bespreken met de kring en 
namens de kring reageren naar het bestuur. Daarnaast blijft het mogelijk voor individuele 
kringleden om direct te reageren richting het bestuur. 

6. Het kringbestuur maakt een jaarverslag voor 15 februari van het volgend jaar. 
 
 
Financiering kring 

1. In de jaarlijkse NVKF-begroting wordt rekening gehouden met een bedrag per kring ter 
dekking van de gemaakte onkosten. 

2. Indien nodig kunnen, na overleg met de penningmeester van het NVKF-bestuur, extra 
middelen beschikbaar worden gemaakt. Een gemotiveerd verzoek wordt bij voorkeur voor 1 
februari van het kalenderjaar waarin het budget nodig is bij de penningmeester ingediend.  

 
 


