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REGLEMENT LIDMAATSCHAP CONCORDANT 

 

 

Conform de statuten van Concordant kent de vereniging een Reglement Lidmaatschap (artikel 2, lid c) 

In dit reglement zijn nadere bepalingen opgenomen ter uitwerking van artikel 5 – 13 van de statuten 

 

Lidmaatschap 

1. Een zelfstandig gevestigde apotheek wordt vertegenwoordigd door de gevestigd apotheker.  

Bij wijzigingen ten aanzien van de eigendom van de apotheek blijft het lidmaatschap in stand.  

 

2.  Voor leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b van de Statuten geldt dat de kosten zoals 

 genoemd in de statuten verschuldigd zijn per vestiging en iedere vestiging verplicht is deel te nemen 

aan het op te stellen rooster van waarneming zoals bedoeld in artikel 13. 

 

3.  Onder een apotheekvestiging zoals bedoeld in de statuten onder artikel 5 lid 1 sub b wordt 

 verstaan iedere apotheek vestiging zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, waar U.R. 

geneesmiddelen op voorraad worden gehouden en uitgifte van geneesmiddelen aan patiënten wordt 

gerealiseerd, ongeacht het aantal receptregels, openingstijden of rechtsvorm.  

 

4.  De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur, door 

middel van een daartoe door het bestuur op te stellen formulier. De aanvrager verstrekt alle door het 

bestuur nodig geoordeelde gegevens die relevant zijn om te kunnen beoordelen of een lid voldoet aan 

de lidmaatschapsvoorwaarden. Het bestuur beslist over de toelating. 

 

5.  Het bestuur deelt de aanvrager bij brief mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Ingeval van 

toelating wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken van de 

Coöperatie is ingeschreven. Tegen de beslissing van het bestuur om het lidmaatschap te weigeren 

staat beroep open bij de Arbitragecommissie.  

 

6.  Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de in lid 5 van dit artikel bedoelde brief van het bestuur.  

 

7.  Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden en hun 

adressen. Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk zijn / haar adres en de  wijzigingen daarin 

op te geven.  

 

8.  Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van lid 1 van dit artikel, is dat lid verplicht 

daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.  

 
9.  Leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 sub d van de Statuten, kunnen op verzoek gezamenlijk als één 

lid worden ingeschreven. Deze leden, evenals de leden zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c van de 

Statuten zijn uitgezonderd van waarneming 
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Kosten 

11.  Voor eventueel vast te stellen overige bijdragen zal de penningmeester een separate factuur 

verzenden. Deze dient binnen 30 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan het bestuur 

gerechtigd is incassokosten ad € 25,- in rekening te brengen. 

 

12.  Leden die toetreden kunnen voor een entreefee, welke door het bestuur wordt vastgesteld, belast 

worden.  

 

 

Rechten en plichten van leden 

13. Er zal een rooster ter invulling van de waarneming worden opgesteld. Het bestuur spant  zich in om 

een vaste groep van waarnemers te vormen, die op vrijwillige basis en tegen een vergoeding de 

invulling van de waarneming op zich zullen nemen. Dit laat onverlet de  verplichting van leden om, 

zo daartoe aanleiding is, de waarneming te (doen) vervullen.1 

 
14.  Het verlenen van ondersteunende diensten geldt met name de continuïteit van de coöperatie zelf. Van 

vertegenwoordigers van leden wordt een actieve invulling van het lidmaatschap  verwacht en het 

bestuur kan, zonodig leden verplichten tot het zitting nemen in een commissie, zorggroep en andere 

zich voordoende ondersteunende werkzaamheden.2 

 

15.  Het bestuur is bevoegd een boete op te leggen van maximaal € 5000,- per gelegenheid. Deze boete 

komt ten goede aan de algemene middelen van Concordant. 

 

16.  Een lid is verplicht tot een van het eigen AIS met het LSP(of de opvolger daarvan)  

De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid.  

 

Commissies: 

17.  De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid.  

De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de 

ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

 

18.  De Arbitrage commissie bestaat uit twee leden en een onafhankelijke voorzitter.  

 

19. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering (artikel 16.1 Statuten). 

 In de ledenvergadering d.d. 26 november 2015 is besloten dat het bestuur van 1 januari 2015 tot en 

met 31 december 2017 uit maximaal 7 personen bestaat.  

 

Wijziging reglement 

20..  Na goedkeuring door de ledenvergadering kan dit reglement, op voordracht van het bestuur, worden 

gewijzigd.  

 

1   Toelichting: er is geen zekerheid dat er altijd voldoende vrijwilligers zijn, door een verplichting op te nemen 

wordt de verantwoordelijk voor de invulling gedeeld door de leden van de coöperatie. 

2   Toelichting: er is geen zekerheid dat er altijd voldoende vrijwilligers zijn, door een verplichting op te nemen 

wordt de verantwoordelijk voor de invulling gedeeld door de leden van de coöperatie. 


