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REGLEMENT VOOR SECTOREN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR GROEPSDYNAMICA EN GROEPSPSYCHOTHERAPIE (NVGP) 
 

Preambule 
Dit reglement is opgesteld ten behoeve van de organisatie van de sectoren van de Nederlandse 
vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, verder te noemen NVGP, zoals is 
neergelegd in de statuten van de NVGP. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering  (ALV) van de NVGP d.d. 2 juli 2010. 
 
SECTORENREGLEMENT 
 
Artikel 1 
1. Conform artikel 15 lid 9 behoeft het oprichten van een nieuwe sector de goedkeuring van de 

ledenraad van de NVGP en valt verder onder de verantwoordelijkheid van het NVGP-
bestuur. Als toetsingscriteria gelden de volgende voorwaarden: 

 
a. De doelstelling van de sector is deskundigheidsbevordering op deelgebieden van 

de groepsdynamica en groepspsychotherapie 
b. De doelstelling valt binnen die van de NVGP en is daar consistent mee. 
c. Een sector kan bestaan uit NVGP-leden en uit niet-leden. 
d. Een sector bestaat uit minimaal 7 leden.  
e. Van de sectorleden zijn minimaal 5 NVGP-lid. 
f. Iedere sector heeft een sectorcoördinator. Benoeming en taken zijn vastgelegd in 

artikel 4 van dit reglement 
 
2. Het NVGP bestuur kan, met goedkeuring van de ALV, een sector opheffen, indien deze niet 

meer aan haar taakstelling en aan de criteria voldoet, zoals omschreven in artikel 1 en 2 van 
dit reglement. 

 
Artikel 2 
Sectoren zullen de in de statuten geformuleerde doelstelling nl:  
 
DOEL 
 
Artikel 2 
De Vereniging stelt zich ten doel: de bestudering, beoefening, ontwikkeling en bewaking van de 
kwaliteit van groepsdynamische processen en groeps(psycho)therapie bij kinderen en 
volwassenen te bevorderen. Dit op het gebied van de psychotherapie, (sociale) psychologie, 
geneeskunde, alsook op andere gebieden die zich bezighouden met groepsprocessen.  
op navolgende wijze ten uitvoer brengen: 
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a. Het organiseren van bij- en nascholingsactiviteiten, c.q. het stimuleren daarvan. 
b. Het organiseren van c.q. deelnemen aan bijeenkomsten en symposia.  
c. Het tot stand brengen van een doelmatige samenwerking tussen ieder, die de 

kwaliteit op een of meer van de in artikel 2 van de statuten genoemde 
deelterreinen kunnen bevorderen. 

d. De sector geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies ter zake zijn 
deskundigheid. 

 
Artikel 3 

Lidmaatschap / contributie 
1. Het lidmaatschap van de sector wordt verkregen middels aanmelding bij het bureau van de 

NVGP. 
2. Aan het lidmaatschap van de sector is betaling van contributie verbonden voor sectorleden 

die geen NVGP-lid zijn.  
3. Het lidmaatschap eindigt: 
 

a. Door opzegging aan het bureau op elk gewenst moment. 
b. Bij overlijden. 

 
Artikel 4 

Sectorcoördinator 
1. Een sector kan uit zijn midden een of meerdere coördinatoren voordragen aan het NVGP-

bestuur. Wanneer geen coördinator wordt voorgedragen, zal het NVGP-bestuur een 
coördinator aanstellen. 

2. De coördinator is verantwoordelijk voor het organiseren van de bijeenkomsten en het 
verzenden van uitnodigingen daarvoor, het (eventueel) opstellen van begrotingen, het 
verzorgen van informatie aan de leden van de sector en het bijhouden van de website. Het 
secretariaat kan de sectorcoördinator ondersteunen bij het organiseren van  bijeenkomsten en 
het verzenden van uitnodigingen e.d. 

3. Het bestuur heeft regelmatig contact met de sectorcoördinator ( een van de bestuursleden 
heeft dit in zijn portefeuille) en minimaal 1 x per jaar is er overleg. Daarnaast vindt er 
minimaal een keer per jaar overleg met alle sectorcoördinatoren en het voltallige bestuur 
plaats. 

4. De sectorcoördinator is lid van de sector en lid van de NVGP.  
 
Artikel 5 

Bijeenkomsten 
1. Een sector houdt bijeenkomsten zo vaak als dit door leden in overleg met de 

sectorcoördinator wenselijk wordt geacht. 
2. Kosten die aan het organiseren van bijeenkomsten verbonden zijn worden bij voorkeur 

terugverdiend door het heffen van inschrijfgelden. De sectorcoördinator stelt een begroting 
op die ter goedkeuring aan de voorzitter van het bestuur van de NVGP wordt voorgelegd. 

3. Bijeenkomsten van de sector mogen bezocht worden door niet-leden van de NVGP, tenzij 
de sectorcoördinator dringende redenen heeft niet-leden uit te sluiten van deelname. 

 
Artikel 6 
Een sector beschikt niet over een eigen bankrekening, maar door de NVGP wordt een 
projectbegroting bijgehouden voor de kosten en inkomsten van bijeenkomsten. 
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Artikel 7 
Het sponsorbeleid van een sector ten behoeve van bijeenkomsten zal steeds moeten passen 
binnen het beleid dienaangaande van de NVGP en behoeft derhalve de goedkeuring van het 
NVGP-bestuur. 
 
Artikel 8 
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het NVGP-bestuur. 
 


