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Reglement
Artikel 1
De Werkgroep Schouder en Elleboog is een werkgroep van de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging overeenkomstig artikel 15 der Statuten.
Artikel 2
Het doel van de werkgroep is expertise (wetenschappelijk en empirisch) ter zake
schouder- en elleboogpathologie bijeen te brengen en deze bereikbaar en bruikbaar
maken voor de orthopedische zorg in Nederland.
De taak van de werkgroep is in het bijzonder:
1. Het stimuleren van onderzoek op het gebied van schouder en elleboog;
2. Kennis over schouder en elleboog verzamelen en verspreiden onder de leden
via
bijeenkomsten;
3. Het adviseren over schouder en elleboog, zowel naar het bestuur, naar de
leden van
de vereniging als naar derden;
4. Het ondersteunen van consensus over behandelingen van schouder en
elleboog
pathologie.

Artikel 3
Teneinde een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van het doel van de
werkgroep, ontplooit de werkgroep activiteiten welke door derden financieel
gesponsord kunnen worden. Deze derden kunnen aan deze sponsoring geen enkel
recht ontlenen.
Artikel 4
De werkgroep kent leden overeenkomstig art. 16b van het huishoudelijk reglement
van de vereniging (NOV).
Artikel 5
De werkgroep kent een bestuur bestaande uit een voorzitter , een secretaris, een
penningmeester, en 2 leden. Deze worden door de leden van de werkgroep voor 3
jaar gekozen. Zij zijn eenmaal terstond herkiesbaar voor dezelfde periode. De
voorzitter leidt de vergadering en stimuleert de voortgang van de werkzaamheden
van de werkgroep. De secretaris maakt de notulen van de vergadering van de
werkgroep, convoceert alle vergaderingen en is belast met de correspondentie van
de werkgroep. Het bestuur vertegenwoordigt de werkgroep bij de vereniging en in
overleg met het bestuur van de vereniging bij derden.
Artikel 6
De werkgroep vergadert ten minste driemaal per jaar en brengt in de eerste
vergadering van het jaar schriftelijk verslag uit over de werkzaamheden in het
afgelopen jaar, welk verslag aangeboden wordt aan de Algemene Ledenvergadering
van de vereniging .
Artikel 7
De beslissingen van de werkgroep vereisen een meerderheid van stemmen van de
op de bijeenkomst aanwezige leden. Bij staking van de stemmen beslist de stem van
de voorzitter.
Artikel 8
De geldmiddelen van de werkgroep bestaan uit:
a. Een jaarlijkse contributie, te heffen van de leden van de werkgroep.
b. Andere baten.
De geldmiddelen van de werkgroep worden beheerd door de penningmeester van
de werkgroep. Hij is verantwoording schuldig over zijn beheer aan de leden van de
werkgroep en verschaft aan de penningmeester van de vereniging binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar een financieel verslag van het
voorgaande jaar Bij werving van fondsen zal het bestuur van de werkgroep overleg
plegen met het bestuur van de vereniging. Bij opheffing van de werkgroep zal een
eventueel batig saldo aan de vereniging worden overgemaakt.
Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt door:
1. Het verlies van het lidmaatschap van de vereniging.

2. Schriftelijke opzegging aan het bestuur.
De reglementen van de werkgroep zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16
november 2013 geaccordeerd waarmee de Werkgroep Schouder en Elleboog een
feit is geworden.
Vereniging: lees: De NOV

