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REGLEMENT CATEGORIEËN VAN LEDEN KNGF 

 

 

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 19 van de statuten van het KNGF 

en het voorstel tot statutenwijziging van het KNGF worden in dit reglement nadere regels gegeven 

over de rechten en verplichtingen van de verschillende categorieën van leden van het KNGF. 

Artikel 1 Algemeen  

 
1. Het KNGF kent de volgende categorieën van leden: 

a. gewone leden  

b. aspirant-leden 

c. buitengewone leden, en 

d. ereleden. 

2. Waar in dit reglement sprake is van lid of leden worden daaronder alle categorieën van 

leden  begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

3. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van het KNGF. 

4. Het bestuur kan aan alle categorieën van leden afzonderlijke rechten toekennen. Dat geldt 

ook voor door het bestuur vast te stellen subgroepen binnen de categorieën van leden.  

 

 

Artikel 2 Rechten van leden 

 

1. Alle leden hebben recht op:  

a. kennisname van de statuten en reglementen van het KNGF, de regels betreffende de 

beroepsethiek en de gedragsregels; 

b. toegang tot (wetenschappelijke) bijeenkomsten en cursussen van het KNGF, voor 

zover opengesteld voor de betreffende categorie van leden en/of valt binnen het 

toepasselijke Ledenpakket en eventueel na voldoening van een vooraf vastgesteld 

entree- of cursusgeld; 

c. een van de ledenpakketten, zoals nader vast te stellen bij bestuursbesluit; 

d. kennisname van het beleid van het KNGF en de uitvoering daarvan langs de daartoe 

geëigende wegen; 

e. geregelde toezending van uitgaven van het KNGF; 

f. andere rechten die het KNGF ten behoeve van zijn leden aanbiedt onder de daarbij 

te stellen voorwaarden. 

 

2. Een gewoon lid heeft naast de rechten genoemd in artikel 2.1 recht op: 
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a. de rechten zoals opgenomen in artikel 12 (stemrecht en passief kiesrecht), artikel 28 

lid 4, artikel 32 lid 3 en lid 4 en artikel 34 lid 1 (rechten van initiatief) van de statuten, 

en 

b. advies van het KNGF op beroepsgericht, sociaal-maatschappelijk en economisch 

terrein, voor zover dit valt binnen de doelstelling van het KNGF. 

c. het gebruik van het KNGF woord- en beeldmerk (logo) met inachtneming van het in 

het  Reglement Gebruik Woord- en Beeldmerk KNGF bepaalde. 

 

3. Een aspirant lid heeft naast de rechten als genoemd in artikel 2.1 recht op: 

a. advies op beroepsgericht terrein binnen het kader van de doelstelling van het KNGF, 

en 

b. reductie op de uitgaven van het KNGF, voor zover hij die als aspirant-lid kan 

verkrijgen. 

 

4. Een erelid heeft recht op het onderscheidingsteken en heeft voor het overige alle rechten 

toekomend aan de categorie van leden waarbinnen het lid valt.  

 

Artikel 3 Verplichtingen van leden 

 

1. Elk lid is verplicht:  

a. zich te houden aan de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover die op 

hem/haar betrekking hebben; 

b. zijn/haar gegevens die relevant zijn voor het lidmaatschap actueel te houden via 

www.mijnKNGF.nl. 

c. zich te onthouden van handelingen, die in strijd kunnen zijn met de belangen van het 

beroep en/of beroepsgenoten, dan wel de belangen van (de leden van) het KNGF; 

d. zich te onthouden van medewerking aan enige vorm van organisatorische activiteiten, 

die de belangen van de leden kunnen schaden of het KNGF kunnen benadelen; 

e. aan het bestuur vooraf kennis te geven van organisatorische activiteiten met derden, die 

mogelijkerwijs de belangen van de leden of van het KNGF raken.   

 

2. Elk gewoon lid is voorts verplicht zijn beroep uit te oefenen met inachtneming van het 

bepaalde in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor zover van 

toepassing op het beroep van fysiotherapeut, alsmede met inachtneming van de Algemene 

Maatregelen van Bestuur ter uitwerking hiervan. 

http://www.mijnkngf.nl/
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Dit reglement treedt onder voorbehoud van de stautenwijziging die ziet op de 

lidmaatschapsvormen waartoe het besluit voorligt op de Algemene Ledenvergadering op 29 juni 

2018 in werking op 1 januari 2019.  

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het KNGF van 29 juni 2018. 

 

 

==//\\== 

 

 

 


