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Appendix Huishoudelijk Reglement (versie juli 2017)  
 
Inleiding:  
Afspraken die onderhevig zijn aan wisselingen zijn niet in het huishoudelijk reglement 
opgenomen. Dit om te voorkomen het huishoudelijk reglement voortdurend te herzien en 
wijzigingen aan de leden van de werkgroep ter instemming voor te leggen. Het betreft 
gedragsregels en werkafspraken.  
 
Vergoedingen:  

 Bestuur  
Het bestuur krijgt een vergoeding op basis van 2e klasse NS of 19 ct. per kilometer (afstand 
routeplanner) voor gemaakte reiskosten naar de vergaderingen en naar de landelijke dag.  
Het bestuur kan één keer per jaar met elkaar uit eten gaan als tegemoetkoming voor het 
bestuurswerk. De kosten hiervan bedragen maximaal € 25,00 per persoon.  
Gemaakte materiaalkosten kunnen gedeclareerd worden.  
Alle onkosten moeten verantwoord kunnen worden aan de leden.  
Bestuursleden betalen geen deelnamekosten aan de landelijke dag.  

 Sprekers op de landelijke dag  
Voor de sprekers is er een vergoeding van € 50,- per half uur, tenzij met goede reden anders 
wordt overeengekomen. Indien men ervoor kiest een lezing samen te presenteren wordt dit 
bedrag gedeeld door de sprekers onderling.  
De spreker krijgt een reiskostenvergoeding op basis van 2e klasse NS of 19 ct. per kilometer 
(afstand routeplanner).  
Voor de spreker is er aan het einde van de lezing een kleine attentie in de vorm van een fles 
wijn, een bloemetje of een tijdschriftenbon, van maximaal € 15,00. Dit wordt verzorgd door 
het bestuur.  

 Website  
Per jaar wordt een financiële bijdrage gegeven voor onderhoud van de website prelogopedie. 
Het richtbedrag is € 90,00. Per jaar wordt bekeken wat de werkelijke kosten zijn.  
 
Contributie: 
De wijze waarop aangemeld moet worden is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De 
betaling van de contributie vindt plaats op rekeningnummer NL98INGB0001921863,  
t.a.v. werkgroep 0-2 jarigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep logopedie 
bij 0-2 jarige kinderen 

 



2 
 

Bestuur: 
Het bestuur van de werkgroep wordt uitgevoerd door één van de regio’s. Dit rouleert elke 
vier jaar. In onderstaand overzicht is te zien wanneer welke regio aan de beurt is om het 
bestuur te vormen:  
regio Zuid-West  2016-2020  
regio Noord-Holland  2020-2024  
regio Oost  2024-2028  
regio Midden  2028-2032  
regio Zuid-Oost  2032-2036  
regio Noord  2036-2040 
regio West 2040-2044 
 
 
Overzicht verzorgen landelijke dag:  
Het inhoudelijk programma wordt bij toerbeurt door één van de regio’s verzorgd. Dit houdt in 
dat deze regio sprekers aandraagt voor presentaties van in totaal 2 tot 3 uren. Ook verzorgt 
deze regio de materialenmarkt. Tevens geeft deze regio een presentatie van een kwartier 
over de bijeenkomsten van hun regio in het afgelopen jaar.  
2017 : regio Oost  
2018: regio Noord-Holland  
2019: regio Zuid-West  
2020: regio Zuid-Oost  
2021: regio Noord  
2022: regio West 
2023: regio Midden 
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