
 

 

Commissie Catharina Schrader  

De Commissie Catharina Schrader is een commissie van de KNOV die zich richt op het erfgoed van de 

verloskunde.  

Doel  

Het doel van de Commissie Catharina Schrader is het instandhouden, actualiseren, beschermen en 

toegankelijk houden van het erfgoed van de verloskunde.  

 

Werkwijze 

De leden van de Commissie Catharina Schrader zijn ongeveer twee keer per maand in het Trefpunt 

voor Medische Geschiedenis Nederland in Urk, waar de collectie is ondergebracht. Ze dragen daar 

zorg voor het inventariseren, documenteren en waar nodig digitaliseren van de documentatie, het 

beeldmateriaal en de voorwerpen van de collectie. Hiertoe maken de commissieleden elk jaar een 

plan van aanpak met te bereiken doelstellingen in dat jaar. De commissieleden voeren de 

werkzaamheden zelf uit. Al dan niet ondersteund door andere vrijwilligers. De mogelijkheid bestaat 

tot het inschakelen van een stagiair van bijv. de hbo-opleiding cultureel erfgoed indien de omvang 

van de werkzaamheden daar om vraagt. 

Verder draagt de commissie zorg voor het beantwoorden van vragen over en toegang geven van 

belangstellenden tot de collectie. Eén keer per jaar organiseert de commissie een artikel in De 

Verloskundige, het tijdschrift van de KNOV, om de geschiedenis van de verloskunde levendig te 

houden. Tevens zorgt de commissie ervoor dat studenten verloskunde op de hoogte zijn van het 

bestaan van de collectie.  

De Commissie Catharina Schrader rapporteert jaarlijks aan de directeur van de KNOV. De rapportage 

betreft een terugblik op bereikte resultaten in het afgelopen jaar en een presentatie van het jaarplan 

van het komende jaar. 

De leden zijn minimaal 12-16 uur per maand beschikbaar voor de commissie (excl. reistijd).  

Samenstelling  

Profiel  

De Commissie Catharina Schrader bestaat uit minimaal twee, maximaal drie leden, die interesse 

hebben in de geschiedenis van de verloskunde en accuraat zijn. Zij zijn (voormalig) verloskundigen, 

kunnen de afstand naar het Trefpunt waar de collectie is ondergebracht overbruggen (met eigen 

vervoer of openbaar vervoer) en kunnen zich gemiddeld 12-16 uur per maand vrijmaken voor de 

commissie.  

Benoeming  

Leden die aan het profiel voldoen melden zich bij het bureau van de KNOV (ccs@knov.nl) . De 

bureaumanager legt een lijst van kandidaten voor aan de directeur. De directeur benoemt de leden. 

De commissie en haar leden staan vermeld op de website van de KNOV.  De leden van de Commissie 

Catharina Schrader benoemen uit hun midden een voorzitter die het eerste aanspreekpunt is voor de 

bureaumanager.  
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Zittingstermijn  

Een lid van de Commissie Catharina Schrader neemt zitting voor drie jaar met de mogelijkheid tot 

een verlenging met een tweede termijn van drie jaar. De leden van de Commissie Catharina Schrader 

treden nooit allemaal gelijktijdig af. Hierdoor is continuïteit van ervaring gewaarborgd. De leden van 

de Commissie Catharina Schrader stellen zelf een rooster van aftreden op.  Iedere twee jaar 

evalueert de commissie haar functioneren op inhoud en proces en kiest zij uit haar midden een 

nieuwe voorzitter.  

Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de Commissie Catharina Schrader eindigt door het verstrijken van de 

zittingsduur, wanneer de betrokkene niet langer lid is van de KNOV dan wel wanneer de directeur 

van de KNOV beslist tot opheffing van de Commissie Catharina Schrader. De leden van de Commissie 

Catharina Schrader zijn bevoegd hun lidmaatschap van de commissie schriftelijk bij de directeur op te 

zeggen met dien verstande dat zij tijdens de zittingsduur niet tegelijkertijd aftreden. 

Ontslag en geheimhoudingsplicht   

De directeur kan besluiten deelname van een lid aan de Commissie Catharina Schrader stop te 

zetten. Aanleiding hiervoor kan zijn disfunctioneren of het wegens langere tijd niet kunnen 

functioneren (bijv. wegens ziekte of werkdruk) van een commissielid.  

Vergoeding 

De leden van de Commissie Catharina Schrader ontvangen een  reiskostenvergoeding  van € 0,19 per 

km of tweede klasse OV. Tevens ontvangen zij op jaarbasis een vrijwilligersvergoeding ter waarde 

van € 500,=. 

Vaststelling en wijziging van het reglement 

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de directie van de KNOV.  

 

Utrecht, 9 november 2020 

 

 

 

 


