Werkgroep logopedie
bij 0-2 jarige kinderen

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Logopedie bij 0-2 jarigen
De werkgroep logopedie bij 0-2 jarigen bestaat uit logopedisten die werkzaam zijn met
kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar.
Het doel van de werkgroep is logopedische informatie uit te wisselen over de doelgroep.
De werkgroep streeft ernaar om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van eet- en drinkproblematiek en communicatie.
Organisatie
De werkgroep Logopedie bij 0-2 jarigen is verdeeld over zeven regio’s. Elke regio heeft
een eigen regiocoördinator. Wanneer een regio erg veel leden heeft kan het besluiten om
op te splitsen in twee afzonderlijke regio’s.
Er vindt eenmaal per jaar (in september) een landelijke bijeenkomst plaats, waar de leden
elkaar ontmoeten. Op deze dag wordt de jaarvergadering gehouden en er worden
sprekers uitgenodigd.
Het inhoudelijk programma wordt bij toerbeurt door 1 van de regio’s verzorgd. Een lijst
wanneer welke regio aan de beurt is, staat in de appendix van het Huishoudelijk
Reglement.
Bestuur
Het bestuur van de werkgroep wordt uitgevoerd door één van de regio’s. Dit rouleert
elke vier jaar. In de appendix is een overzicht te zien wanneer welke regio aan de beurt
is om het bestuur te vormen.
Het bestuur van de werkgroep bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris,
penningmeester, contactpersoon en een coördinator. Het bestuur kan er voor kiezen om
zich te laten ondersteunen door secondanten. Het staat het bestuur vrij om
organisatorische zaken te delegeren. Beslissingen worden genomen in consensus. Indien
men niet tot consensus kan komen geldt bij stemming een meerderheid van de helft plus
één.
Bestuursleden ontvangen onkostenvergoeding zoals beschreven onder het kopje
vergoedingen in de Appendix.
Bestuursleden zijn lid van de werkgroep en betalen de jaarlijkse contributie.
Het bestuur komt minimaal één keer per jaar bijeen met een contactpersoon van de
NVLF en heeft verder nauw contact per mail of telefonisch over de ontwikkelingen die
spelen.
Voor de NVLF is de contactpersoon van het bestuur van de Werkgroep Logopedie
bij 0-2 jarigen het aanspreekpunt bij ontwikkelingen waarbij de specifieke inbreng van de
preverbale logopedie nodig of gewenst is.
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Lidmaatschap
Men is lid op persoonlijke titel. Het lidmaatschap betreft zowel de landelijke- als de
regionale werkgroep. Per 1 januari 2010 is de contributie vastgesteld op €20,- per jaar.
Dit is tot op heden niet veranderd. Indien er een wijziging in de contributie noodzakelijk
is, zal dit het voorgaande jaar besproken worden op de landelijke bijeenkomst.
Naast de contributie wordt er voor deelname aan de landelijke bijeenkomst een bijdrage
gevraagd.
Leden die de contributie twee jaar niet voldaan hebben, worden van de ledenlijst
verwijderd.
Aanmelden als lid van de werkgroep verloopt als volgt:
 aanmeldingsformulier aanvragen bij de contactpersoon via het algemene
mailadres van de werkgroep: wg0-2@hotmail.com.
 contactpersoon ontvangt het aanmeldingsformulier digitaal retour en geeft de
gegevens van de regio-coördinator door.
 betaling van de contributie op het rekeningnummer zoals vermeld in de Appendix
van het huishoudelijk reglement.
 na insturen van het aanmeldingsformulier en betaling wordt men ingeschreven als
lid.
Opzeggen van het lidmaatschap doet men via de contactpersoon (wg0-2@hotmail.com)
van de werkgroep en de regiocoördinator.
Landelijke dag
Bij aanwezigheid op de landelijke bijeenkomst, ontvangt iedere deelnemer een certificaat
met studiebelastingsuren en indien aangevraagd en verleend, geaccrediteerde punten.
Naast de landelijke bijeenkomst vinden bijeenkomsten plaats op regioniveau.
Elke regio komt jaarlijks minimaal 6 uur bijeen. Op de landelijke bijeenkomst is er ruimte
om te rapporteren over de inhoud van de regio-bijeenkomsten, zodat iedereen kan
profiteren van nieuws en ontwikkelingen. Er worden notulen verspreid van zowel de
landelijke bijeenkomst, als de regionale bijeenkomsten.
Website
De website www.prelogopedie.nl wordt financieel gesteund door de werkgroep. Het
beheer wordt verzorgd door leden van de regio Oost.
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