Algemeen bestuurslid
Algemene informatie
Samen met 6-7 aios vorm je het landelijke bestuur van de LOVAH, Landelijke Organisatie Van
Aspirant Huisartsen. Deze functie voer je minimaal een jaar uit. Het uitvoeren van de functie kost
gemiddeld 10-15 uur per week. Daaronder vallen onder andere vergaderingen, overleggen en
uitvoerende taken. De twee belangrijkste vergaderingen hiervan zijn beide één keer per maand; de
bestuursvergadering en de ledenraadvergadering.
Omdat het goed uitvoeren van de taken als LOVAH-bestuurslid tijd kost en zeer belangrijk is om de
vereniging gezond en levend te houden, ondersteunt onze werkgever hierin. De SBOH heeft een
speciale bestuursregeling, waardoor je de opleiding parttime, dat wil zeggen 85% of 90%, mag
volgen. Daarmee krijg je uiteraard wat uitloop van de opleidingstijd, maar wel je volledige salaris. Dit
wordt hierbij namelijk aangevuld tot 100% door de SBOH.
Functie
- Het algemeen bestuurslid heeft niet een vooraf beschreven specifieke taak binnen het
bestuur. De portefeuille als algemeen bestuurslid kun je zelf vormgeven. Samen met de
andere bestuursleden, aan de hand van wat jij belangrijk en leuk vindt om te doen en met
het meerjarenbeleidsplan in gedachte maak je een mooie portefeuille.
- Je bent maandelijks aanwezig bij de bestuursvergadering en de ledenraad en draagt
verantwoordelijkheid als bestuurslid en voor je eigen portefeuille.
- Je onderhoudt de contacten met een gremium en je neemt deel aan één van de
werkgroepen van de LOVAH.
Vaardigheden
- Je bent enthousiast en betrokken bij de LOVAH.
- Jij wil graag je inzetten voor onze vereniging en een verbinder zijn tussen het landelijk
bestuur en afdelingen en werkgroepen.
- In contacten met de gremia en externen behartig je de belangen van aios en durf je je nek uit
te steken. Hierover informeer je tijdens de bestuursvergaderingen en de ledenraden je mede
bestuursgenoten en actieve LOVAH-leden.
Overige taken
- Ieder bestuurslid heeft (naast eventuele functiespecifieke taken) tenminste één gremium in
de portefeuille. Dat houdt in dat je het aanspreekpunt bent voor dit gremium en naar de
overleggen/vergadering gaat. Je rapporteert hierover op de bestuursvergadering en
ledenraad. Het verschilt per gremium, wat de taak precies inhoudt (van alleen contact zo
nodig, tot meerdere malen per jaar een direct overleg, tot het bijwonen van ALV’s).
- Tevens heb je één of twee LOVAH-werkgroepen in de portefeuille. Je bent onderdeel van
deze commissie in je functie als bestuurslid. Je zorgt voor contact tussen de rest van het
bestuur en de werkgroep en ondersteunt de werkgroep in haar taken.
Wat biedt de LOVAH jou?
- Bestuurslid van de LOVAH zijn, geeft een enorme verrijking aan de huisartsenopleiding.
Naast inhoudelijk bezig zijn met je vak en het worden van een goede huisarts krijg je de
mogelijkheid om veel bestuurservaring op te doen.
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Als bestuurslid bij de LOVAH zit je aan tafel met iedereen die het in huisartsenland voor het
zeggen heeft en die invloed uitoefent op jouw opleiding.
Je weet wat er speelt en hoe de verhoudingen zijn tussen en binnen de verschillende
organisaties. Daarnaast leer je te onderhandelen en dingen soms via een omweg gedaan te
krijgen.
De LOVAH is heel flexibel, dus als bestuurslid kun je zelf bepalen wat jij belangrijk vindt om
op te pakken binnen de vereniging.

