KERNGROEP EN VRA-BESTUUR
HET BESTUUR (DOEL EN POSITIE)
Het VRA-bestuur, benoemd uit de leden, is belast met de leiding van de vereniging en de uitvoering van de
door de algemene vergadering genomen besluiten. Algemene doelen van de vereniging zijn het ontwikkelen
van de revalidatiegeneeskunde in termen van zorg, onderzoek, opleiding en scholing, manpowerplanning en
kwaliteit. Daarnaast het behartigen van belangen van de revalidatieartsen met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden in relatie tot het beroepsmatig functioneren.
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Het Dagelijks bestuur (DB): bestaat uit voorzitter, vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Draagt zorg voor de goede coördinatie van de activiteiten van de vereniging en vergadert wekelijks. Deze
vergaderingen vinden eens per maand lijfelijk plaats, voor het overige telefonisch, gedurende 1 uur, op
een vastgestelde tijd. De lijfelijke vergaderingen zijn ook toegankelijk voor leden van het AB.
Algemeen Bestuur (AB): alle bestuursleden, inclusief het vertegenwoordigend kerngroeplid. Vergadert
minimaal vier keer per jaar. Twee vergaderingen vinden plaats kort voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergaderingen ontvang je uitgebreide informatie met de exacte
tijd, plaats en de vergaderstukken.
Het AB vergadert twee keer per jaar met het concilium en de kwaliteitscommissie. Deze vergadering vindt
kort voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering plaats.
Incidenteel zijn er, meestal voorafgaand of aansluitend op bestaande vergaderingen, extra vergaderingen
waaraan je deelname gewenst is.
Eenmaal per jaar is er een beleidsdag.

TAKEN VAN HET KERNGROEPLID
Naast toehoorder en discussielid in de bovengenoemde vergaderingen en de beleidsdag, ontvangt het
kerngroeplid de informatie voorafgaand aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen
bestuur en de notulen van deze vergaderingen. Dit biedt de mogelijkheid mee te denken bij alle voorkomende
onderwerpen. Relevante informatie of ontwikkelingen worden teruggekoppeld naar de Kerngroep en vice
versa. Daarnaast brengt het kerngroeplid regelmatig verslag uit namens de kerngroep op de algemene
ledenvergadering.

