
Broodfonds Stoet,  
Jaarverslag 2012 
 
Dit jaarverslag is op de jaarvergadering van 15 januari 2013 
voorgelezen en akkoord bevonden. 
 
26 juni 2012:  
Oprichtingsvergadering Broodfonds Stoet, 21 leden die per 1 juli 
2012 formeel lid zijn geworden. Broodfonds Stoet is resultaat van 
een tweetal Groninger Broodfondsen in oprichting. In mei 2012 
hebben alle aspirant-leden van Stoet voor het eerst met elkaar 
kennis gemaakt. 
Op 26 juni zijn ook de statuten, huishoudelijk reglement en 
procedure ziekmelding met elkaar besproken en vastgesteld. Het 
bestuur, bestaande uit Ploni Nieboer, Henri Bezema en Kees Akkerman hebben onderling taken verdeeld. 
Account Broodfonds Stoet 
Alle relevante informatie is te vinden op het account van Broodfonds Stoet: statuten, huishoudelijk 
reglement, procedure ziekmelding, smoelenboek. Dit account is ontworpen door, en wordt steeds 
geactualiseerd door Wendy Bruins. 
 
9 oktober 2012: 
De eerste reguliere bijeenkomst van Broodfonds Stoet na de oprichting. Hier vond kort een nadere 
kennismaking plaats en werden de procedures rond ziekmelding, vragen wat betreft fiscale 
aftrekbaarheid, en afstemming met landelijk bureau Telrijk gedeeld en grotendeels naar ieders 
tevredenheid beantwoord. Renny Bos was per 1 juli al lid-in-spé, en aangezien het haar alsnog lukte om 
haar AOV op te zeggen, konden we haar alsnog verwelkomen als lid.  
In subgroepen werden diverse onderwerpen besproken: 

1. vertrouwelijk omgaan met ziekte/redenen van ziekmelding. Ploni Nieboer heeft alles 
rondom ziekmeldingen in haar portefeuille. 

2. Toetreding: nieuwe leden idealiter wonen en hun opdrachten hebben in de stad of 
omgeving Groningen. De conclusies van elke subgroep werden met zijn allen gedeeld. 
Besluiten zijn niet genomen. 

 
We besloten om de procedure aanmelding nieuwe leden open te stellen. Leden hebben aspirant leden 
voorgedragen inclusief een motivatie daarbij. Na een schriftelijke ronde waarin de leden kennis konden 
nemen van diegenen die werden voorgedragen, bleek niemand een bezwaar te hebben. 
 
30 oktober 2012: 
Een aantal leden van Stoet maakte kennis met de aspirant leden, die vervolgens per 31 oktober hun 
inschrijving en lidmaatschapsovereenkomst rond hebben gemaakt. Zij treden per 1 januari 2013 formeel 
toe. Daarmee bestaat Broodfonds Stoet per 1 januari 2013 uit 28 leden. 
 
Groningen, 15 januari 2013 
 
 
 
 
 

 

 

 


