
Het Onderzoeks-, Opleidings- en Opvolgingsfonds van de Nederlandse Vereniging van 
Antroposofische Artsen (NVAA) is een fonds op naam dat wordt opgericht en beheerd door de 
vereniging. De voorwaarden voor dit fonds zijn als volgt: 

1. Doelstelling: Het fonds heeF als doel het bevorderen van onderzoek, opleiding en opvolging 
in de antroposofische gezondheidszorgsector, in het bijzonder door het verstrekken van 
subsidies en beurzen voor onderzoek en opleiding, en het ondersteunen van 
opvolgingsregelingen in antroposofische prakHjken. 

2. Beheer: Het fonds wordt beheerd door een door het bestuur van de NVAA aangestelde 
beheerder. De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het fondsvermogen en het 
toezicht op de uitvoering van de doelstelling van het fonds. 

3. Inkomsten: Het fonds wordt gefinancierd door middel van donaHes, schenkingen, legaten en 
andere bijdragen van derden. Het fonds kan ook inkomsten genereren uit beleggingen van 
het fondsvermogen. 

4. Besteding: De middelen van het fonds worden uitsluitend besteed aan de realisaHe van de 
doelstelling van het fonds, zoals beschreven in arHkel 1. 

5. Subsidies en beurzen: Het fonds verstrekt subsidies en beurzen voor onderzoek en opleiding 
op het gebied van antroposofische gezondheidszorg. De aanvraag voor een subsidie of beurs 
moet voldoen aan de door het fonds opgestelde criteria. 

6. Opvolgingsregelingen: Het fonds ondersteunt opvolgingsregelingen in antroposofische 
prakHjken, waarbij de nadruk ligt op de bevordering van een soepele opvolging voor zowel de 
vertrekkende als de nieuwe dokter. De aanvraag voor ondersteuning van een 
opvolgingsregeling moet voldoen aan de door het fonds opgestelde criteria. 

7. Verslaglegging: De beheerder legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur van de NVAA 
over het beheer en de besteding van het fondsvermogen. Daarnaast is de beheerder 
verplicht om jaarlijks een verslag op te stellen waarin wordt gerapporteerd over de verstrekte 
subsidies en beurzen, en de ondersteunde opvolgingsregelingen. 

8. Wijzigingen: De voorwaarden van het fonds kunnen worden gewijzigd door het bestuur van 
de NVAA, mits deze wijzigingen niet in strijd zijn met de doelstelling van het fonds. 


