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OMSCHRIJVING NASCHOLING 

 
- Die scholing die de op de acupunctuuropleiding 

opgedane kennis, kunde en attitude aanvult, uit-
breidt en verdiept. 

- Algemene kennis, die het juist handelen als 
acupuncturist bevordert. 

 
I. DOELSTELLING 
 
 Het behouden c.q. verbeteren van de kwaliteit van 

de acupunctuur/TCG-behandeling (Traditionele Chi-

nese Geneeskunst). Het behouden en verbeteren 
van de algemene kennis, vaardigheid en attitude 
welke nodig is om goed te kunnen functioneren als 
acupuncturist. 

 
II. VERANTWOORDING 
 
 Verplichte nascholing is nodig om continu een 

voldoende kwaliteit van de toegepaste acupunc-
tuur/TCG door een breed vlak van de NVA-leden te 
kunnen behouden en te kunnen verbeteren. Naar 
patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars toe geeft 

dit een kwaliteitsaspect m.b.t. toegepaste acu-
punctuur door een NVA-lid. 

 
III. AANBOD 
 
III.1. De NVA biedt een voldoende nascholingsaanbod 

aan haar leden aan - gesteld op minimaal 5 dagen 
per jaar - zowel kwalitatief als kwantitatief. De 
verantwoording hiervoor en publicatie hiervan in de 
'Huang Ti' ligt bij de Nascholingscommissie, ressor-
terend onder de afdeling Onderwijs & Wetenschap. 

De nascholing wordt georganiseerd door de NVA en 
de onderwijsinstellingen, die een nascholingscon-
tract met de NVA hebben afgesloten. De Nascho-
lingscommissie beoordeelt en bewaakt de kwaliteit. 

III.2. De Nascholingscommissie beoordeelt tevens of 
de inhoud van de nascholingsdag, buitenlandse 
dag, congresdag of stage (zie III.5.) betrekking 
heeft op ‘Acupunctuur (code A)’ en/of ‘Kruiden-
geneeskunde (code K)’ en of de inhoud ‘TCG-
gerelateerd (code T)’ is.  

III.3. Extra dagen 
Naast het aanbod van nascholingsdagen door de 

NVA en de onderwijsinstellingen die met de NVA 
een nascholingscontract hebben afgesloten bestaat 
voor NVA-leden de mogelijkheid om op individuele 
basis dagen te laten registreren. Deze dagen 
dienen aantoonbaar gericht te zijn op professionele 
hulpverleners en het lid dient aannemelijk te 
maken dat de inhoud van de dag een bijdrage 
levert aan zijn of haar functioneren als acupunc-
turist. Aan individueel aangevraagde dagen wordt 
na goedkeuring, ongeacht de inhoud, de code E 
('extra') toegekend.  

III.4. E+M dagen 

Extra dagen waarvan de inhoud voor meer dan 
50% uit westers medische kennis of vaardigheden 
bestaat kunnen de code E+M (‘westers medisch’) 
krijgen. 

III.5. Buitenlandse nascholing 
 Indien een NVA-lid wenst deel te nemen aan (nog) 

niet gepubliceerde (zie III.12.) buitenlandse 
nascholingsdagen en congressen moeten deze 
georganiseerd c.q. erkend zijn door zuster-
organisaties van de NVA. Voor buitenlandse stage-
dagen dient men gebruik te maken van het aanbod 

van de door de NVA erkende onderwijsinstellingen 

zoals gepubliceerd in de Huang Ti. 
III.6. Om voor NVA-registratie van niet gepubliceerde 

(zie III.12.) buitenlandse nascholingsdagen en 
congressen en extra dagen (code E of code E+M) 
in aanmerking te komen dient genoemde 
nascholing minstens twee maanden tevoren door 
het NVA-lid bij de Nascholingscommissie 
aangevraagd te worden d.m.v. het invullen en 
toezenden van het hiervoor bestemde 
aanvraagformulier (te downloaden van de NVA-
website). Goedkeuring hiervoor dient minimaal één 

maand tevoren door de Nascholingscommissie 
afgegeven te zijn.  

III.7. Na goedkeuring van een individueel aange-
vraagde dag wordt deze gepubliceerd op het 
ledengedeelte van de NVA-website en in de rubriek 
Overzicht Nascholingsdagen in de Huang Ti. Indien 
andere leden deze dag ook willen volgen, hoeven 
zij hiervoor niet afzonderlijk goedkeuring te 
vragen. Het is voor NVA-leden niet mogelijk om 
goedkeuring te verkrijgen voor dagen die niet 
persoonlijk gevolgd worden. 

III.8. Voor deelname aan congressen waarvoor de 

zusterorganisatie reeds erkenning heeft verkregen 
bij de NVA (zie hiervoor de rubriek Overzicht 
Nascholingsdagen in de Huang Ti en op de NVA-
website) hoeft het NVA-lid geen afzonderlijke 
goedkeuring aan te vragen.  

III.9. Voor het registreren van gevolgde buitenlandse 
nascholingsdag(en), buitenlandse congres(sen) of 
extra dagen (E of E+M) zie V.4. 

III.10. Een uitzondering op het in III.6. bepaalde zijn 
dagen van (opleidings-)instituten, waarvan de 
leslocatie dan wel (de werving voor) het cursus-

aanbod aannemelijk maken, dat NVA-leden tot de 
doelgroep behoren. Deze dagen kunnen niet als 
individuele dagen worden aangevraagd. 

 Deze instituten kunnen, na het afsluiten van een 
nascholingscontract met de NVA, cursusdagen 
laten accrediteren. De geaccrediteerde cursus-
dagen tellen als in Nederland gevolgde dagen. 

III.11. Online nascholing (webinar of distance 
learning): nascholing door een buiten Nederland 
gevestigde aanbieder, die kan worden bijgewoond 
of gevolgd via internet, kan als buitenlandse  
nascholing meetellen voor maximaal een halve dag 

per sessie van minimaal 3 uur. Het aanvragen van 
accreditatie geschiedt zoals bepaald in III.6. 

III.12. Geaccrediteerde nascholingsdagen worden, 
voorzien van de code die verwijst naar de inhoud 
van de nascholingsdag, in iedere Huang Ti en op 
de NVA-website gepubliceerd. De gegevens in de 
Huang Ti en op de NVA-website zijn bepalend voor 
erkenning van nascholingsdagen. 

 
IV. VERPLICHTINGEN 
 
IV.1.  

a. Ieder NVA-lid, met uitzondering van het aspirant 
lid, is verplicht deel te nemen aan een door de 
Ledenvergadering te bepalen minimum aantal na-
scholingsdagen. Onder 'deelnemen' wordt ver-
staan: het gedurende de gehele dag aanwezig zijn 
en kennis nemen van het aan de deelnemers 
gebodene.  

b. De duur van de registratieperiode is momenteel 3 
jaar.  

c. In deze periode bedraagt de nascholingsverplich-
ting voor NVA-leden die niet tevens in het Herba-
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listenregister zijn opgenomen 8 dagen. Minimaal 6 

dagen dienen code A te hebben en minimaal 4 
dagen code T. Maximaal 2 dagen mogen code E of 
E+M dragen. 

d. In deze periode bedraagt de nascholingsverplich-
ting voor NVA-leden die tevens in het Herbalis-
tenregister zijn opgenomen 10 dagen. Minimaal 6 
dagen dienen code A te hebben, minimaal 6 dagen 
code T en minimaal 2 dagen code K. Maximaal 2 
dagen mogen code E of E+M dragen. 
Dagen kunnen alleen meetellen indien het lid deze 
voor het eind van de registratieperiode heeft laten 

registreren (zie artikel V). 
e. Leden die niet (meer) in het BIG-register zijn 

opgenomen dienen twee dagen met code E+M 
(westers medische kennis) per registratie-periode 
te laten registreren. Zie voor de aanvraag-
procedure III.4., III.6. en IV.8. 

IV.2. Voor buitengewone leden geldt dat wanneer zij 
terug overgeschreven willen worden naar het 
praktiserend lidmaatschap, zij naar evenredigheid 
(zie IV.6.) vanaf het begin van hun laatste 
registratieperiode als praktiserend lid tot 1 juni 
volgend op de gewenste datum van her-

inschrijving als praktiserend lid dienen te voldoen 
aan de in deze periodes geldende nascholings-
verplichting. Als aantal jaren dat men buiten-
gewoon lid was wordt hierbij maximaal 3 jaar 
gerekend, ongeacht hoe lang deze periode 
werkelijk was. 
Na te hebben voldaan aan de nascholings-
verplichting kan het lid per 1e dag van de maand 
volgend op de bevestiging van de overschrijving 
worden overgeschreven. Voor leden die zijn 
overgeschreven naar het buitengewoon (sanctie-) 

lidmaatschap wegens het niet voldoen aan de 
nascholingsverplichting (zie art. VI.1.) geldt tevens  
art. VI.2. Zie ook Huishoudelijk Reglement, hfdst. 
ll. art 2.a. en 2.b.  

IV.3. Gedurende het lopende kalenderjaar ingeschre-
ven praktiserende leden dienen m.i.v. 1 juni 
volgend op de inschrijvings- c.q. mutatiedatum aan 
de verplichte nascholing volgens het reglement 
deel te nemen. 

IV.4. Aspirant leden, die gedurende het lopende 
kalenderjaar worden overgeschreven naar het 
praktiserend lidmaatschap, dienen m.i.v. 1 juni 

volgend op de mutatiedatum deel te nemen aan de 
verplichte nascholing volgens het reglement. 

IV.5. Wanneer een lid in de periode tot 1 juni, volgend 
op de inschrijvings- c.q. mutatiedatum, erkende 
nascholingsdagen volgt, kan het lid daarvan 
maximaal 5 dagen meenemen naar de eerste 
registratieperiode. 

IV.6. Evenredigheid (zie art. IV.2.): het aantal dagen 
per jaar wordt naar boven afgerond op halve 
dagen; voor 1 jaar 3 c.q. 3½ dagen, voor 2 jaar 
5½ c.q. 7 dagen. 

IV.7. Overgangsregeling 1:  

 Voor NVA-leden waarvan de huidige registratie-
periode afloopt in 2017 (of later, indien uitstel 
is/wordt verleend) geldt het aantal verplichte 
dagen per drie jaar zoals vóór 01-06-2015: 

 - voor NVA-leden die niet tevens in het Herba-
listenregister zijn opgenomen 6 dagen met de code 
A. Hiervan dienen er minimaal 4 tevens de code T 
te dragen.  
- voor NVA-leden die tevens in het Herbalis-
tenregister zijn opgenomen 6 dagen met de code A 
en 3 dagen met de code K. Van deze in totaal 9 

dagen dienen er minimaal 6 tevens de code T te 

dragen.  
IV.8. Overgangsregeling 2: 

Voor NVA-leden die niet (meer) in het BIG-register 
zijn opgenomen en waarvan de registratieperiode 
afloopt in 2016, 2017 of 2018 is het mogelijk om: 
- in afwijking van het bepaalde in art. III.6. een 
door hen gevolgde cursus MBK (medische 
basiskennis) achteraf voor accreditatie aan te 
bieden (code E+M) en na goedkeuring van de 
aanvraag te laten registreren; 
- dagen waaraan code E+M is toegekend met 

voorrang mee te nemen naar de volgende 
registratieperiode. Deze dagen zullen dan worden 
beschouwd als te zijn gevolgd in de registratie-
periode waarin ze geregistreerd worden. 

 
V. REGISTRATIE 
 
V.1. Voor de registratie van gevolgde dagen hanteert 

de NVA een online-registratie-systeem. Op het 
ledengedeelte van de NVA-website selecteert het 
NVA-lid de dag of dagen die gevolgd zijn. Het 
invullen van een evaluatie van de te registreren 

nascholingsdag is onlosmakelijk onderdeel hiervan. 
Na controle van de getekende presentielijst van de 
betreffende dag (zie V.2) of bewijs van deelname 
(zie V.4.) draagt het NVA-secretariaat zo spoedig 
mogelijk zorg voor definitieve registratie in het 
online-registratieoverzicht van het lid. 

V.2. De onderwijsinstellingen dienen de presentielijst 
na afloop van de nascholingsdag door de deel-
nemers te laten tekenen en vervolgens direct aan 
het NVA-secretariaat te sturen. 

V.3. Bij uitzondering en tot een nader door de NVA te 

bepalen datum bestaat de mogelijkheid gevolgde 
nascholing te laten registreren d.m.v. een papieren 
NVA-registratie/evaluatieformulier. Toestemming 
hiertoe en het benodigde formulier dient te worden 
aangevraagd bij het NVA-secretariaat. 

 Dit formulier dient door de betreffende onder-
wijsinstelling aan het eind van de nascholingsdag 
te worden gestempeld en geparafeerd en door het 
NVA-lid ter registratie aan het secretariaat van de 
NVA geretourneerd te worden.  

V.4. Voor de registratie van een (al dan niet 
afzonderlijk aangevraagd en) goedgekeurd buiten-

lands congres of seminar of een goedgekeurd 
congres, symposium of extra dag (zie III.3. en 
III.4.) in Nederland functioneert hetzelfde online-
registratiesysteem. Een kopie of digitale scan van 
het bewijs van deelname (certificaat) wordt 
ingestuurd ter controle, waarna wordt overgegaan 
tot registratie hiervan als gevolgde nascholings-
dag(en). Een bewijs van deelname is voorzien van 
de naam van het lid, datum/data van de gevolgde 
scholing en stempel of kenmerk van de organisatie. 

V.5. Elk NVA-lid kan het overzicht van de voor hem/ 
haar geregistreerde nascholingsdagen en resteren-

de nascholingsverplichting inzien in het online-
nascholingsregistratiesysteem. 
Het lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het 
laten registreren van zijn/haar nascholing bij het 
secretariaat van de NVA. 

V.6. Iedere goedgekeurde nascholingsdag geldt in 
principe voor één erkende nascholingsdag. 

 Van iedere meerdaagse nascholingscursus gelden 
maximaal 10 dagen voor de registratie van de ver-
plichte nascholing voor de betreffende registratie-
periode van 3 jaar. 
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V.7. Gevolgde dagen kunnen in beperkte mate worden 

meegenomen naar de opvolgende 
registratieperiode.  

 NVA-leden die niet tevens in het Herbalisten-
register zijn opgenomen, kunnen maximaal 5 
dagen meenemen. Overgangsregeling: NVA-leden 
waarvan de huidige registratieperiode afloopt in  
2017 (of later, indien uitstel is/wordt verleend) 
kunnen maximaal 4 dagen meenemen. 

 NVA-leden die tevens in het Herbalistenregister 
zijn opgenomen, kunnen maximaal 6 dagen 
meenemen. Zie het bepaalde in IV.1. 

V.8. Congressen en symposia enerzijds en buiten-
landse stages en nascholingsdagen anderzijds 
kunnen elk maximaal de helft van de geregi-
streerde nascholingsdagen uitmaken. Teveel 
gevolgde congres-, symposium- of stagedagen 
kunnen worden meegenomen naar de opvolgende 
registratieperiode tot het voor die periode geldende 
maximum aantal.  

V.9. Vóór 1 juni van ieder jaar dienen de in het 
voorgaande jaar c.q. lopende jaar gevolgde dagen 
online geregistreerd te zijn en de getekende 
presentielijsten op het secretariaat binnen te zijn. 

 Bij een duidelijk vermoeden van onrechtmatig-
heden met presentielijsten of anderszins de 
registratie betreffende zal de Nascholings-
commissie het nascholingsdossier overdragen aan 
de afdeling Gedrag en Welzijn met het verzoek om 
een klacht tegen het betreffende lid in te dienen bij 
het College van Toezicht. 

V.10. De in het lopende jaar te herregistreren leden, 
die nog niet hebben voldaan aan hun nascholings-
verplichting, ontvangen van het NVA-secretariaat 
in januari van datzelfde jaar, dus voorafgaande 

aan de herregistratie, een schriftelijke herinnering 
hierover. Het niet ontvangen hebben van deze 
herinnering ontslaat het lid niet van de verplich-
tingen zoals gesteld in het Nascholingsreglement. 

V.11. Zo spoedig mogelijk na 1 juni ontvangen de 
leden, die in het betreffende jaar moeten 
herregistreren en hebben voldaan aan hun 
nascholings-verplichting, een bericht van herregi-
stratie. Leden die in gebreke zijn gebleven, 
ontvangen daarover een schrijven. Zie verder 
onder VI.1. 

 

VI. SANCTIES 
 
VI.1. Bij het voldoen aan de onder punt IV.1. 

genoemde nascholingsverplichting zal het NVA-lid 
vermeld blijven op het publieksgedeelte van de 
NVA-website en op de registratielijst van de NVA, 
die naar verwijzers en verzekeraars verzonden 
wordt, voor zover het lid daarvoor bij toetreding 
tot het (praktiserend) lidmaatschap toestemming 
heeft gegeven. Blijft het lid gedurende de 
registratieperiode in gebreke, dan wordt hij over-
geschreven naar het buitengewoon lidmaatschap.  

VI.2. Opname wederom op de registratielijst is pas 
mogelijk, na minimaal 1 jaar en het volgen van  
het  ontbrekend aantal nascholingsdagen van de 
registratieperiode waarin niet voldaan is plus de 
dagen van het sanctiejaar. Zie verder onder art. 
IV.2., IV.3. en IV.6. 

VI.3. Artikel VI.1. en VI.2. hebben voor NVA-leden, 
die tevens zijn opgenomen in het herbalisten-
register (hierna te noemen “NVA-herbalist(en)”) 
alleen betrekking op de verplichtingen, zoals die 
gelden voor NVA-leden die niet tevens zijn opgeno-

men in het herbalistenregister. Voor het niet 

voldaan hebben aan de extra nascholings-
verplichting voor NVA-herbalisten gelden de 
bepalingen in art. VI.4. 

VI.4.a. Wanneer een NVA-herbalist niet heeft voldaan 
aan de verplichtingen zoals genoemd in artikel 
IV.1., maar wel heeft voldaan aan de verplich-
tingen zoals die gelden voor NVA-leden die niet 
tevens zijn opgenomen in het herbalistenregister, 
dan geldt dat het lid wordt verwijderd uit het 
Herbalistenregister, maar niet van de lijst met 
praktiserende leden van de NVA.  

VI.4.b. Opname wederom in het herbalistenregister is 
in dat geval pas mogelijk op de eerste dag van de 
maand na het volgen van de ontbrekende dagen 
met minimaal code K (en zo nodig T). De nascho-
lingsverplichting voor de volgende registratie-
periode blijft 2 dagen met code K (en zo nodig T), 
ongeacht het moment waarop het lid opnieuw 
wordt opgenomen in het herbalistenregister. Even-
tuele overige verplichtingen die verbonden zijn met 
opname in het herbalistenregister blijven bestaan, 
tenzij het lid aangeeft geen prijs meer te stellen op 
opname in het herbalistenregister.  

VI.4.c. Wanneer het lid aan het eind van de 
registratieperiode volgend op de registratieperiode, 
waarin het niet aan de extra verplichtingen voor 
herbalisten heeft voldaan, nog niet opnieuw is 
opgenomen in het herbalistenregister, wordt het lid 
geacht geen prijs meer te stellen op vermelding in 
het herbalistenregister, tenzij het lid bij het NVA-
secretariaat aangeeft, in de volgende periode als-
nog aan de nascholingsverplichting van de twee 
verstreken registratieperiodes en de lopende regi-
stratieperiode te willen voldoen.  

VI.4.d. Aan het einde van de tweede registratie-
periode na verwijdering uit het herbalistenregister 
is de verwijdering uit het herbalistenregister onher-
roepelijk. Als het lid daarna opnieuw wil worden 
opgenomen in het herbalistenregister, dient het te 
allen tijde met goed gevolg een examen Chinese 
kruidengeneeskunde af te leggen aan een door de 
NVA erkende kruidenopleiding. Indien het betref-
fende lid op basis van de regels voor NVA-
herbalisten meer dan 5 dagen met code A en/of T 
heeft meegenomen naar de volgende 
registratieperiode, dan blijven deze geldig.  

VI.4.e. Het lid kan ervoor kiezen om dagen met code 
K en code A en/of T, die niet al zijn gebruikt om te 
voldoen aan het aantal dagen met code A en/of T, 
niet te gebruiken voor hernieuwde opname in het 
herbalistenregister, maar deze in plaats daarvan 
mee te nemen naar de volgende periode. Het lid 
dient zelf bij het secretariaat een verzoek hiertoe 
in te dienen. Dit verzoek is onomkeerbaar. In dat 
geval blijft de mogelijkheid bestaan van opnieuw 
opname in het herbalistenregister volgens de bepa-
lingen in dit artikel, echter zonder dat de mee-
genomen dagen alsnog kunnen meetellen voor op-

nieuw opname in het herbalistenregister.  
VI.4.f. Indien een lid dat tevens NVA-herbalist is, er 

vrijwillig voor kiest om niet langer in het herba-
listenregister te zijn opgenomen, zal het lid des-
gewenst tot het einde van de lopende regi-
stratietermijn worden beschouwd als een NVA-
herbalist (indien het lid verder voldoet aan de 
eventuele overige verplichtingen die daar bij 
horen), inclusief de mogelijkheid van het 
meenemen van dagen. Daarna gelden dezelfde 
regels voor opname wederom in het herbalis-
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tenregister als voor leden, die niet hebben voldaan 

aan de extra nascholingsverplichting voor NVA-
herbalisten.  

 
VII. UITSTEL OF ONTHEFFING 
 
 In zeer bijzondere omstandigheden kan uitstel of 

ontheffing van de verplichte nascholing worden 
verleend. Aanvragen hiertoe dienen tijdig, dit 
betekent tot 4 maanden voor de datum van 
herregistratie, schriftelijk te worden ingediend bij 
de Nascholingscommissie. De Nascholingscom-

missie kan om aanvullende informatie vragen ter 
onderbouwing van het verzoek tot uitstel of 
ontheffing. Binnen vier weken na ontvangst van 
het verzoek, of, indien aanvullende informatie is 
gevraagd, binnen twee weken na ontvangst 
hiervan, stelt de Nascholingscommissie het lid in 
kennis van de beslissing.  

 
VIII. BEROEP 
 
 In beroep gaan tegen een beslissing m.b.t. de 

verplichte nascholing kan alleen schriftelijk bij de 

afdeling Gedrag & Welzijn vóór het verlopen van de 
registratietermijn (zie art. VII.). Deze afdeling zal 
het beroep in behandeling nemen en oordelen over 
de juistheid van de beslissingen, genomen door de 
Nascholingscommissie. Het oordeel van de afdeling 
Gedrag & Welzijn is bindend en wordt aan alle 
partijen meegedeeld. 

 
IX. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
IX.1. Docenten, die lesgeven aan een door de NVA 

erkende basisopleiding acupunctuur, aan een door 
de NVA erkende opleiding in de Traditioneel 
Chinese Kruidengeneeskunde (TCKG) en docenten 
van door de NVA erkende nascholingsdagen 
kunnen door hen gegeven lesdagen laten mee-
tellen voor de verplichte nascholing. Bij de 
registratie van deze dagen worden aan lesdagen 
voor de basisopleiding acupunctuur de codes A en 
T toegekend, aan lesdagen voor de opleiding TCKG 
de codes K en T en aan nascholingsdagen de door 
de Nascholingscommissie aan de dag toegekende 
codes.  

IX.2. Deze zogeheten docentdagen kunnen maximaal 
de helft van de geregistreerde nascholingsdagen 
uitmaken. Eventueel extra gegeven docentdagen 
kunnen worden meegenomen naar de opvolgende 
registratie-periode. In deze volgende periode kan 
opnieuw maximaal de helft van de geregistreerde 
nascholingsdagen uit docentdagen bestaan.  

IX.3. Registratie docentdagen: 
De docent dient lesdagen aan een opleiding TCKG 
en door de Nascholingscommissie geaccrediteerde 
nascholingsdagen als docentdag te registreren via 
het online registratiesysteem.  

Voor registratie van docentdagen aan een basis 
acupunctuuropleiding dient de docent een door de 
acupunctuuropleiding ingevuld en gestempeld 
‘registratieformulier docentdag’ eventueel met 
lesdag en lesinhoud op te sturen aan het NVA-
secretariaat.  

IX.4. Een opleidingsdag c.q. een nascholingsdag over 
een bepaald onderwerp komt slechts eenmaal 
tijdens een registratie-periode voor registratie in 
aanmerking, dit ter beoordeling van de 
Nascholingscommissie. 

IX.5. In situaties waarin dit reglement niet voorziet 

beslist de Nascholingscommissie. 
IX.6. Dit reglement dient te worden beschouwd als 

aanhangsel van en behorend bij het Huishoudelijk 
Reglement der vereniging. 

 
X. INWERKINGTREDING 
 
 De versie naar aanleiding van de Ledenvergadering 

d.d. 16-04-2016 van dit reglement treedt in 
werking op 01-06-2016.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


