
 
 
Handleiding financiële en secretariële regelingen SICK 2020 

 

1. SICK symposium 
a. Sprekers (invited speakers) uit Nederland: 

- Reiskosten worden vergoed o.b.v. 0,19 ct/km of OV 2e klas retour binnen Nederland 
tussen woon-/werkplaats en lokatie symposium 

- Geen inschrijfgeld  
- Evt. sprekersvergoeding in overeenstemming symposiumbestuur 
- Kleine attentie 
- Accreditatie wordt verleend op grond van de geldende voorschriften 

 
b. Sprekers (invited speakers) uit buitenland: 

- Vergoeding zoals overeengekomen met symposiumbestuur 
- Reiskosten binnen- en buitenland worden vergoed in overeenstemming met 

symposiumbestuur en penningmeester SICK 
- Overnachting wordt gratis aangeboden en geregeld door symposiumbestuur in 

overeenstemming met penningmeester SICK 
 
c. Indieners/presentatoren abstract 

- Inschrijving op eigen kosten volgens vastgestelde inschrijvingskosten per doelgroep 
- Geen sprekersvergoeding 
- Geen overnachtingsvergoeding 
- Geen reiskostenvergoeding 
- Accreditatie wordt verleend op grond van de geldende voorschriften  
 
  

2. Jonge Onderzoekersprijs tijdens SICK symposium 
a. Beste abstract en presentatie: €1000 (tenzij vantevoren ander aangegeven bedrag) 

 
 

3. Fellowzaken en fellowonderwijs 
a. Iedere fellow is verplicht een lidmaatschap van de SICK tijdens het fellowship 

kinderintensive care aan te gaan; 
b. Ten behoeve van het onderwijscurriculum wordt per fellowdag 75 euro per fellow 

gevraagd, te betalen aan de penningmeester. Jaarlijks zal deze bijdrage opnieuw 
geëvalueerd worden.  

 
 

4. Toekenning vergoeding verpleging/verpleegkundig specialisten/nurse practioners 
a. Bovengenoemde categorie kan, indien werkend op 1 van de 7 PICU’s, in aanmerking 

komen voor een vergoeding, indien een wetenschappelijke bijdrage wordt geleverd 
op een (inter-)nationaal congres en in die functie geleverd werk gepresenteerd mag 
worden; 

b. De toekenning van deze vergoeding zal tweejaarlijks, te zijnde op 1 januari en 1 juni, 
bekend worden gemaakt aan de aanvrager(s) en zal maximaal 2x 300 euro bedragen; 

c. Alleen aanvragen met volledige toelichting worden in behandeling genomen 
(beschrijving onderzoek, doel congresbezoek etc.) 



 
 

 
5. Second opinion 

a. Gemaakte reiskosten t.b.v. het verrichten van een second opinion in een ander 
centrum worden bij de eigen PICU-afdeling gedeclareerd, zoals afgesproken tijdens 
de algemene ledenvergadering d.d. 02-07-2020 

 
6. Plaatsing en mailing vacatures 

a. Vacaturemeldingen voor kinderintensivist of fellowship kinderintensive care plaatsen 
wij op verzoek van leden op het openbare deel van de website, waarbij de vacature 
als pdf moet worden aangeleverd (website@kinderic.nl) en doorklikken op tekst of 
hyperlink getoond wordt; de duur van plaatsing bedraagt maximaal 30 dagen. 

 
7. Plaatsing/bekendmaking van aankondigingen congres/symposium op de website 

a. Alle kinderintensive care gerelateerde bijeenkomsten (georganiseerd door 1 van de 7 
PICU’s) kunnen op het openbare deel van de website worden geplaatst, indien 
betrokkenheid van de SICK duidelijk/gewenst is 

b. Alle bijeenkomsten die worden georganiseerd door werkgroepen, commissies, e.d., 
waarin een formele vertegenwoordiger namens de SICK zit, kunnen na verzoek ook 
op de website worden geplaatst, indien de betrokkenheid van de SICK duidelijk tot 
uiting komt en het belang van de SICK niet wordt geschaad, na beoordeling van het 
bestuur 
Aanmeldingen op website@kinderic.nl  
 

8. Aanvragen voor enquêtes 
a. Iedere aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur; 
b. Enquêtes kunnen na positieve beoordeling alleen op de website geplaatst worden 

met een hyperlink naar het webadres waar de enquête ingevuld kan worden; 
Aanmeldingen op website@kinderic.nl 
 

9. Nieuwe leden en contributie berekening 
a. Het lidmaatschap van de sectie loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt altijd 

aangegaan voor de duur van het gehele kalenderjaar. 
b. Opzegtermijn van het lidmaatschap van de SICK is uiterlijk vier weken voor ingang 

van het nieuwe contributiejaar en via de NVK èn de penningmeester van de SICK 
c. Een eerste aanmelding voor  lidmaatschap kan tijdens een kalenderjaar plaatsvinden, 

tegen een gedisconteerd tarief.   
 


