Reglement tot toekenning van een bijdrage onderwijs en/of opleiding van huisarts-leden van de
LHV Huisartsenkring Drenthe
Gelet op artikel 2 lid 1 sub c van de statuten van de LHV Huisartsenkring Drenthe.
Overwegende dat
– er gelden beschikbaar zijn, welke zijn overgebleven van het diabetes beter project 2007/2008 en die
op een rekening van de Drentse Huisartsen Coöperatie staan;
– deze gelden een totaal bedrag vormen van: € 132.251,00
– de Kring Drenthe door het toekennen van een bijdrage de ontwikkeling van bepaalde kennis en
vaardigheden wenst aan te moedigen of te bestendigen en
– het bestuur van de DHC heeft besloten deze gelden onder het beheer van de Kring te plaatsen.
Artikel 1
Dit reglement is alleen van toepassing op huisarts-leden van de Kring Drenthe.
Artikel 2
Onder een bijdrage in de zin van dit reglement wordt verstaan elke vorm van financiële ondersteuning
die op aanvraag wordt verstrekt aan een individueel huisarts-lid in het kader van diens onderwijs en/of
opleiding.
Artikel 3
Het onderwijs en/of de opleiding behoort mede ten dienste te staan van de in Drenthe praktiserende
huisartsen. Een voorbeeld is de opleiding tot kaderhuisarts.
Artikel 4
Een verzoek om een bijdrage voor onderwijs/opleiding wordt schriftelijk, vooraf en gemotiveerd
ingediend bij het bestuur van de Kring.
Artikel 5
Het bestuur van de Kring beslist binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek.
Artikel 6
De bijdrage wordt toegekend door het bestuur van de Kring Drenthe.
Artikel 7
Het bestuur van de Kring Drenthe kan voorwaarden verbinden aan de toekenning van een bijdrage.
Deze worden vastgelegd in de toekenningsbeslissing.
Artikel 8
De penningmeester van de DHC maakt de bijdrage over aan degene(n) aan wie deze is toegekend.
Declaraties kunnen bij hem/haar worden ingediend.
Artikel 9
De bijdrage kan door het bestuur van de Kring gedeeltelijk of geheel worden terug gevorderd
wanneer:
1. de bijdrage is of wordt aangewend voor een ander doel dan is bepaald in het toekenningsbesluit;
2. verkeerde of bedrieglijke informatie werd verstrekt en
3. het onderwijs niet is gevolgd en/of de opleiding niet wordt afgerond.
Dit reglement treedt in werking op 28-11-2012
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