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Huishoudelijk Reglement OVN  
(d.d. 1 juni 2015) 
 
 

Artikel 1  Getuigschriften en certificaten 
 
De in artikel 6, derde lid, onder a, van de statuten bedoelde certificaten zijn: 
• het getuigschrift van de opleiding hbo-optometrie van de Hogeschool van Utrecht; 
• het certificaat van de overgangsopleiding hbo-optometrie Hogeschool vanUtrecht; 
• alle andere bewijsstukken die bij of krachtens de Wet BIG recht geven op het voeren van de titel 

optometrist. 
 
 
Artikel 2  Aspirant-lidmaatschap 
 
Aspirantleden als bedoeld in artikel 6, zesde lid onder c, van de statuten kunnen zijn personen die 
studerend zijn aan: 
• de opleiding hbo-optometrie, gedurende de studieduur; 
• iedere andere opleiding voor een bewijsstuk dat bij of krachtens de Wet Big recht geeft op het 

voeren van de titel optometrist, gedurende de studieduur. 
 
 
Artikel 3  Gebruik OVN-logo en schild 
 
1. De gewone leden hebben het recht een verenigingsschild te ontvangen. Hiervoor wordt  

éénmalig een door de Algemene Vergadering te bepalen bedrag in rekening gebracht; 
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het schild terstond aan het secretariaat van de 

vereniging te worden geretourneerd. 
3. Het wettig gedeponeerde logo van de vereniging mag door een gewoon lid met de vermelding 

van de naam van het lid worden vermeld op briefpapier, in advertenties, bij reclame-uitingen op 
radio en tv en bij een vermelding in de Gouden Gids/De Telefoongids. 

4. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een gewoon lid of bij vertrek van een gewoon lid, dient 
de werkgever ieder gebruik van het logo terstond te staken, in het geval er geen gewone leden 
meer in de onderneming werkzaam zijn. 

 
 
Artikel 4  Contributie 
 
(bedragen gelden vanaf 2016) 
leden  : € 325,00 per jaar  
65+leden : € 205,00 per jaar   
aspirant-leden : € 52,50 per jaar  

 
De contributieplicht gaat in bij toelating als lid in het eerstvolgende kwartaal van het betreffende 
jaar.  
Bij toelating als nieuw lid tussen 1 januari en 31 maart bedraagt de contributieplicht 75% contributie 
voor het betreffende jaar. 
Bij toelating als nieuw lid tussen 1 april en 30 juni bedraagt de contributieplicht 50% contributie voor 
het betreffende jaar. 
Bij toelating als nieuw lid tussen 1 juli en 30 september bedraagt de contributieplicht 25% contributie 
voor het betreffende jaar. 
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Bij toelating als nieuw lid tussen 1 oktober en 31 december gaat de contributieplicht in op 1 januari 
van het daaropvolgende jaar. 
 
Bovenstaande kortingsregeling is alleen van toepassing voor nieuwe gewone leden. Nieuwe aspirant-
leden betalen ongeacht het moment van aanvang van het lidmaatschap de volledige jaarlijkse 
contributie. 
 
 
Artikel 5  Ledengegevens 
 
Het Bestuur houdt, zoals voorgeschreven in artikel 6, vierde lid, van de statuten een register aan, 
waarin de namen en adressen van alle gewone leden zijn opgenomen. In dit register wordt 
onderscheid gemaakt tussen privégegevens en werkplekgegevens. Ten aanzien van het privacybeleid 
heeft de Algemene Ledenvergadering als volgt besloten: 
 Privégegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 Werkplekgegevens worden openbaar gemaakt op de website van de OVN. De werkplekgegevens 

worden niet aan derden verstrekt, tenzij het Bestuur dit noodzakelijk acht voor de ontwikkeling 
en profilering van het beroep. 

 Leden die bezwaar hebben tegen het openbaar maken van hun werkplekgegevens, kunnen dat 
kenbaar maken aan het secretariaat van de vereniging en ontvangen daarvan een schriftelijke 
bevestiging. 

 
 
 


