Mandaatregeling Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
1.

In het artikel 8 van het Huishoudelijk reglement van de NVVC staat de vertegenwoordiging
van de NVVC in externe gremia door NVVC leden beschreven.

2.

De leden die de NVVC vertegenwoordigen in externe gremia kunnen dat slechts doen via een
benoeming door het bestuur, tenzij deze taak gedelegeerd is aan één van de commissies.

3.

De NVVC zal externe organisaties wijzen op de mandaatregeling van de NVVC.

4.

Het NVVC-bureau houdt het overzicht van gemandateerde leden bij en bewaakt de
terugkoppelingen.

5.

Van het gemandateerde NVVC lid wordt verwacht dat hij/zij:
•
•
•
•
•
•
•

Eenmalig de gedragscode integriteit voor bestuurders invult;
jaarlijks het conflict of interest statement van de NVVC invult;
jaarlijks de vragenlijst m.b.t. de stand van zaken van het externe project invult;
het mediabeleid van de NVVC opvolgt;
het reglement kwaliteitsdocumenten in acht neemt, indien het project een
kwaliteitsdocument betreft;
een NVVC perspectief vertegenwoordigt;
contact opneemt met de NVVC indien overleg nodig is, in ieder geval bij knelpunten.

6.

Een gemandateerd lid kan te allen tijde contact via het NVVC bureau opnemen indien meer
informatie of ondersteuning nodig is. Zie onderstaande contactgegevens.

7.

Een financieel mandaat valt buiten de mandaatregeling. Hiervoor dient een afzonderlijk
traject gevolgd te worden.

8.

Indien nodig kan vanuit de NVVC contact opgenomen worden met het gemandateerde lid.

9.

Na voltooiing van de opdracht volgt een finale toets van het eindproduct door het NVVC
bestuur en/of de commissie kwaliteit.

10.

Eventueel gebruik van het NVVC logo kan alleen via het NVVC-bureau en na goedkeuring van
het eindproduct zoals genoemd in punt 9.

11.

Deze mandaatregeling van de NVVC is verplicht en bindend. Indien een gemandateerd lid
zich niet aan het reglement houdt, kan het bestuur het gemandateerde lid uit zijn/haar
functie waarvoor hij/zij gemandateerd is ontheffen.

Contactgegevens:
Kwaliteitsprojecten: Olga van der Vorst via kwaliteit@nvvc.nl
Algemene projecten: Moniek Elsendoorn via melsendoorn@nvvc.nl
Telefoon: 030-2345000
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