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Profiel nieuw lid 

Het nieuwe (belangstellend) lid: 

- Is arts, of kan als tandarts, apotheker, medisch doctorandus, of als persoon die zeer nauw 
betrokken is bij het antroposofisch-medische werk buitengewoon lid worden.  

- Is geïnteresseerd in antroposofie, bijvoorbeeld uitgedrukt door lidmaatschap van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) of van de Algemeine Anthroposofische 
Gesellschaft in Dornach.  

- Is geïnteresseerd in de antroposofische geneeskunde, en wil de antroposofische geneeskunde 
in samenwerking met collegae van de NVAA gestalte geven.   

- Is bereid indien hij / zij praktiseert de antroposofische geneeskunde - naar mogelijkheid en 
behoefte - praktisch uit te oefenen, zich hierin te scholen (opleiding, nascholing) en zo 
mogelijk het certificaat aan te vragen.  

- Heeft een levensbeschouwelijke achtergrond of interesses die niet strijdig zijn met de 
antroposofie/antroposofische geneeskunde en erkent het bestaansrecht van de Freie 
Hochschule für Geisteswissenschaft. 

Aspirant leden 
Aspirant leden kunnen gedurende 1 jaar, in afwachting van hun definitieve keuze, lid van de NVAA 
zijn, betalen minder contributie (alleen onkosten), hebben geen recht op certificering en geen 
stemrecht. Na 1 jaar vervalt het aspirant lidmaatschap na overleg met de betrokkene.  

Aannameprocedure 
- Iemand die (aspirant) lid wil worden en voldoet aan de voorwaarden uit de statuten van de 

NVAA zoals hierboven verwoord kan zich aanmelden.  
- Hij meldt zich aan via het aanmeldingsformulier en geeft daarop aan waarom (niet alleen ‘dat’; 

omdat - het formuleren van - de motivatie van belang is voor het lidmaatschap) hij lid wil 
worden en welke vorm van lidmaatschap hij wil.   

- Aanmeldingsformulier, kopie van het artsendiploma en inschrijving BIG register worden naar 
het secretariaat gestuurd. Na aanmelding volgt een aanvraagformulier om een VOG aan te 
vragen. Die moet zsm daarna worden ingeleverd.  

- Er vindt een gesprek plaats met een bestuurslid of, op verzoek van het bestuur, met een lid van 
de NVAA, volgens vastgelegde richtlijnen. De functie van het gesprek is om het aanstaande lid 
te informeren over inhoud en doel van de vereniging en van betrokkene te horen of deze 
daarmee instemt.  

- Het aanstaande lid bevestigt zijn belangstelling voor het lidmaatschap bij het bestuur via 
degene waarmee het gesprek heeft plaatsgevonden.  

- De naam van het aankomende lid wordt meegedeeld in het convocaat van de NVAA. 
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- Indien een lid bezwaar maakt tegen de kandidatuur van een persoon, dient hij/zij uiterlijk 14 
dagen na het verschijnen van het convocaat een gemotiveerd bezwaar bij het bestuur voor te 
leggen en het bestuur te verzoeken de kandidatuur te heroverwegen. Het bestuur beslist in 
deze, na hoor en wederhoor van de argumenten.  

- In de eerst mogelijke daarop volgende ledenvergadering stelt het nieuwe lid zich voor. 

Contributie 2020 
 

Leden met een vaste praktijk of loondienst van 2,5 dag of meer  
Leden met een kleine praktijk of loondienst minder dan 2,5 dag   

€ 740,00  

Buitengewone leden            € 340,00  

Minimumbijdrage              € 240,00  

Steunbijdrage                €   90,00  

AANMELDING LIDMAATSCHAP NVAA  
Lid / aspirant lid / buitengewoon lid*  

PERSOONLIJKE GEGEVENS  

Naam  

Woonadres  

Postcode  

Plaats  

Tel / mobiel nummer  

E-mailadres  

Uw privé-adres en telefoonnummer worden opgenomen in de ledenlijst van de NVAA. Deze 
gegevens circuleren alleen onder de leden die opgenomen zijn in deze lijst en worden niet 
verstrekt aan derden, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars. 
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 WERKGEGEVENS  

Naam instelling(en)  

  

Praktijkadres(sen) 
(straat, postcode, plaats)  

 
 

Werkzaam als  
Bijv. huisarts, consultatief 
arts, schoolarts, etcetera. 
Graag alle functies noemen!  

  

BIG nummer  

Tel / fax / mobielnr.  

  

 

MOTIVATIE LIDMAATSCHAP 
Zo nodig de achterkant gebruiken 
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Zo nodig de achterkant gebruiken  

  

   

Hierbij verleen ik de NVAA toestemming mijn praktijk (email) adres te communiceren met 
zorgverzekeraars, Weleda, Wala en andere niet commerciële partners.  

 

Datum en Plaats:     Handtekening: 

 

 

_______________ , __________________    _____________________________   

 

 

Dit formulier kan, met een kopie van het artsendiploma, VOG en inschrijving BIG register, gestuurd 
worden naar het secretariaat van de NVAA op onderstaand adres.  

  

* doorhalen wat niet van toepassing is  
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