
 

 
 
  

 

Addendum 
organisatiebeschrijving 

 

 

 
 

Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
1 juni 2020 

 www.orthoptie.nl 



 
 

 

 

ADDENDUM ORGANISATIEBESCHRIJVING 

 2 

Samenstelling, vergoeding en scholingspunten 
commissies, vertegenwoordiging en werkgroep 
Vrijwilligersvergoeding 

Commissieleden mogen €20,= per maand declareren, met een maximum van €240,= per jaar, voor 
actieve deelname aan een commissie. Het bestuur verwacht van commissieleden dat zij gemiddeld 
op jaarbasis minimaal 4,5 uur/maand aan commissiewerk besteden. Bij twijfel overlegt het 
commissielid dit met het verantwoordelijk bestuurslid. Het bestuurslid beoordeelt of de declaratie 
evenredig is aan de werkzaamheden en heeft de bevoegdheid om de declaratie terug te sturen.  
 

Scholingspunten 

Een commissielid krijgt 1 kwaliteitspunt per maand van actieve deelname aan een commissie. Een lid 
van een klankbordgroep krijgt 2 kwaliteitspunten voor actieve deelname aan een klankbordgroep, 
voor de volledige duur van het project. 

1 ALV commissie 
Samenstelling  twee personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

2 Commissie Beroepsprofiel 
Samenstelling  drie personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

3 Commissie Buitenland 
Vertegenwoordiging NVvO bij IOA en OCE 
Samenstelling  een persoon (afgevaardigde namens de NVvO, maximaal 2 zittingstermijnen van 

4 jaar) 
Vergoedingen per vergadering 2 maal per jaar: volledige reiskosten en volledige 
onkosten 

    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

4 Commissie Buitenslands gediplomeerden  
Samenstelling  twee personen 
Vergoedingen  vacatiegeld en reiskosten via het CBVG 
    scholingspunten, 2 punten per aanvraag 
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5 Commissie Databank Occlusietherapie 
Samenstelling  twee personen  
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten  
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

6 Commissie Financiering Orthoptische Zorg 
Samenstelling  vier personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

7 Commissie Fotografie 
Samenstelling  twee personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

8 Kascommissie 
Samenstelling  twee personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

9 Commissie Kwaliteitsregister Paramedici 
9.1 Kwaliteitsregister Paramedici – Commissie Accreditatie 
Samenstelling  een persoon 
Vergoedingen  vacatiegeld via het KP 
    reiskosten via het KP 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 
 
9.2 Kwaliteitsregister Paramedici – Commissie Registratie 
Samenstelling  een persoon 
Vergoedingen  vacatiegeld via het KP 
    reiskosten via het KP 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 
 
9.3.1 Kwaliteitsregister Paramedici - Vertegenwoordiging NVvO 
Samenstelling  een persoon (afgevaardigde namens de NVvO in het bestuur van het KP)  
Vergoedingen  vacatiegeld via het KP 
    reiskosten via het KP 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 
 
9.3.2 Kwaliteitsregister Paramedici - Vertegenwoordiger NVvO geschillencommissie Wkkgz  
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Samenstelling  een persoon (afgevaardigde namens de NVvO in de geschillencommissie 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 
 
9.4 Commissie Kwaliteitscriteria  
Samenstelling  een persoon 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten  
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

10 Commissie Ledenadministratie 
Samenstelling  een persoon 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten  
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

11 Commissie PR 
Samenstelling  vijf personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

12 Commissie Protocollen en Richtlijnen 
Samenstelling  zeven personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

13 Commissie Redactie 
Samenstelling  drie personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

14 Commissie Regionalisatie 
Samenstelling  drie personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten 
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

15 Scholingscommissie   
Samenstelling  drie personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
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    reiskosten en andere onkosten  
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

16 Commissie Slechtziendenzorg 
Samenstelling  drie personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten  
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

17 Commissie Visitatie 
Samenstelling  drie personen 
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten  
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 

19 Werkgroep Lustrum 2023 
Samenstelling  afhankelijk van het belang van het lustrum: twee - vier personen  
Vergoedingen  vrijwilligersvergoeding, maximaal 12 maal per jaar 
    reiskosten en andere onkosten  
    scholingspunten, maximaal 12 punten per jaar 
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