FAQ’s: BIJDRAGE AAN FEDERATIE MEDISCHE SPECIALISTEN NEDERLAND
VRAAG

ANTWOORD

Ik ben bewust geen lid van de Orde, want hun
activiteiten zijn mijns inziens voornamelijk financieel
gedreven, terwijl zij juist voorop zouden moeten
lopen in het maatschappelijk debat. Hoe kunt u
mij overtuigen dat er met mijn bijdrage iets
nuttigs gebeurt?

Als NVOG nemen we deel aan een nieuwe op te
richten federatie van wetenschappelijke verenigingen
De Orde zal per 1-1-2015 ophouden te bestaan.
Een krachtig en eenduidig geluid van medisch
specialisten is essentieel voor het succesvol
behartigen van de belangen van de medisch
specialisten op het gebied van kwaliteit, opleiding,
wetenschap en ook financieen. Omdat de
wetenschappelijke verenigingen nu lid worden en
niet individuele personen is de organisatiegraad van
deze nieuwe federatie van medisch specialisten
bijna 100 procent. Met die versteviging wordt de
positie van van medisch specialisten aanzienlijk
vergroot.
Er is een financiele analyse gemaakt van de
organisatie; de begroting is reeel. De NVOG houdt
echter nauwlettend de voorgestelde begroting van de
Federatie in de gaten. Door in de toekomst meer
samen te gaan werken met andere WV-en in de
Federatie kan ook meer synergie worden bereikt en
dus wellicht ook een reductie van kosten.
Afstemming en ontwikkeling betreffende kwaliteit,
opleiding, zorgevaluatie en financieen zijn van zo’n
essentieel belang en hebben zo vaak uitwerking naar
individuele leden dat de NVOG geen andere keuze
heeft dan deze functies te verzorgen. Indien we het
niet op deze manier organiseren zouden we het zelf
moeten proberen te organiseren. Naast het feit dat
dat onmogelijk is zou dat ook onbetaalbaar worden.
De algemene noodzaak voor alle leden maakt dat ook
de rekening betaald moet worden door alle leden.
Dat is in de ALV zo ook begrepen en ingestemd door
iedereen.

Onderbouwing van deze hoge kosten? Een
goed gemeenschappelijk platform moet voor minder
geld mogelijk zijn.

Deze bijdrage zou vrijwillig moeten zijn. Ik ga er
vanuit dat de NVOG dat begrijpt.

Is het een verkapte contributie verhoging voor de
NVOG?

Ik wil niet gedwongen lid worden van deze
nieuwe federatie. Hoe verplicht is die bijdrage?

Het deel contributie NVOG wordt per 1-1-2015 met
1.5% geïndexeerd. De 500 euro die u betaalt gaat
naar de organisatie Federatie medisch specilaisten
voor het delen van een aantal functies die van
overstijgend belang zijn en te duur om zelf te doen.
De ALV van de NVOG is akkoord gegaan met
toetreden tot de federatie. Dit betekent dat de NVOG
lid is van de Federatie( en individuele gynaecologen
niet). De NVOG dient deze financiële bijdrage te

Wat zijn de consequenties als ik deze bijdrage
niet betaal?

Ik ben buitengewoon lid van de Orde, omdat ik
in het buitenland werk. Zijn er mogelijkheden om
buitengewoon lid van de Federatie te worden?
Welke verenigingen zitten allemaal in deze federatie?

leveren aan de Federatie. Aangezien de kosten voor
kwaliteitsbeleid, opleiding, evaluatie van zorg en
financieen anders via een uitbreiding van het bureau
had moeten plaatsvinden (en de kosten dus ook
zouden zijn omgeslagen over iedereen) is er gekozen
om iedereen te laten meebetalen. De bijdrage is dus
integraal onderdeel van de contributie. We hopen op
uw solidariteit en vertrouwen.
De bijdrage wordt verwerkt in de contributie voor de
NVOG . Indien u uw contributie niet betaalt zal u net
als bij alle andere verenigingen geroyeerd worden en
bent u dus geen lid meer van de NVOG. We hopen
dat u echter het belang ziet van deze federatie en
met ons steun geeft aan het creeren van een sterke
en effectieve organisatie voor medisch specialisten.
Het lidmaatschap betreft de NVOG. Als individueel lid
kunt u geen lid worden van de Federatie.
Alle wetenschappelijke verenigingen zijn verenigd in
de federatie medisch specialisten.

Mocht u ondanks deze antwoorden toch gebeld willen worden door een van onze bestuursleden, laat dat dan
even per email aan bestuurssecretariaat@nvog.nl weten.

Utrecht, december 2014.

