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Lidmaatschap – criteria: 
Zich akkoord verklaren met de principes van de 
declaratie Health Care for All en gevalideerd 
worden door de Algemene Vergadering. 

 
Zich akkoord verklaren met de visie en missie 
van Be-cause health en de declaratie Health 
Care for All.  
Voorstelling en validering door de Algemene 
Vergadering blijft behouden.  

Lidmaatschap – Categorieën: 
1. Het organisatorisch lidmaatschap: voor 
bepaalde aspecten, zoals de representativiteit 
van het netwerk, het ondersteunen van de 
dynamiek en voor meer formele engagementen, 
is het nodig dat de organisaties zelf lid zijn. 
Specifiek voor de formele engagementen1 is een 
handtekening van de directie of een 
gemandateerd persoon van de organisatie 
nodig. 
2. Het individueel lidmaatschap : de leden 
nemen delen (en zijn ingeschreven) als persoon. 
De organisatie waar de persoon toe behoort, 
wordt echter ook gepreciseerd. 
3. De ‘vrienden van Be-cause health’ of 
‘waarnemers’ : het gaat om organisaties of 
netwerken die activiteiten van Be-cause health 
volgen als waarnemer of die samenwerken rond 
specifieke thema’s. 
Categorieën 1 en 2 worden beschouwd als 
effectieve leden van het netwerk. 

 
Opsplitsing van categorie 3 in waarnemers en 
vrienden.  
Waarbij: 
- de status van waarnemer enkel voor 
vertegenwoordigers van overheden 
voorbehouden is; 
- de status van vrienden voor mensen in het 
buitenland voorbehouden is. 

Structuur & procedures - Kandidaten 
Vicevoorzitter en Penningmeester: 
De Vicevoorzitter en Penningmeester worden 
verkozen binnen de Stuurgroep 
 

 
De coördinator van Be-cause health wordt 
automatisch Vicevoorzitter. 

Structuur & procedures - Functies en 
taken/bevoegdheden: 
Secretaris 

 
 
Vervangen door: coördinator 

Communicatie – Gebruik logo: 
• Enkel op verslagen, aankondigingen en 
uitnodigingen van het secretariaat of de 
werkgroepen. 
• Voor andere doeleinden wordt de 
toestemming gevraagd aan het secretariaat. 
 

 
Toevoegen: The Be-cause health logo is the 
intellectual property and an identifier of the Be-
cause health platform. As such, it implies 
endorsement by Be-cause health of the material 
it is used in conjunction with. The logo may thus 
not be used by others without express written 
permission of the Steering Committee. 
The logo should not be used in association with 



advertising or with the names of proprietary 
products. 

Advocacy: 
Bij algemene initiatieven wordt de zin 
toegevoegd dat Be-cause health de leden niet 
kan binden. 

 
Bij algemene initiatieven en brieven van 
Werkgroepen waarbij geen ondertekening werd 
gevraagd aan de leden, wordt de volgende zin 
toegevoegd: deze brief bindt de leden van Be-
cause health op geen enkele wijze. 

 


