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Procedure ziekmelding Broodfonds 

 

 Broodfondslid meldt zich na een maand (zie reglement Stoet) ziekte bij  bestuur 

- Geeft informatie over ziekte en eventuele duur van ziekte, mate van wel of niet deels 

doorwerken 

 Bestuur kijkt of er aan de voorwaarden wordt voldaan: 

- Langer dan een maand ziek (dus niet geen werk of zorgverplichting) 

- Geen betalingsachterstand 

- Arbeidsongeschikt voor 50 of 100% 

 Als aan voorwaarden is voldaan; schenking na een maand ziekte 

- Bestuur meldt dit aan administratie kantoor: wie is ziek en per wanneer schenking en 

welk percentage 

- Bestuur stelt Broodfondsgroep op de hoogte (in overleg met zieke is afgesproken wat en 

wie er over ziektegeval communiceert) 

 

- Als bestuur twijfelt of niet tot een eenduidig besluit kan komen over het al dan niet 

verstrekken van een schenking, dan kan zij het voorleggen aan de leden. Duidelijk moet 

zijn hoe er dan een beslissing wordt genomen.  B.v. als een lid een veto uitspreekt wordt 

er geen schenking gedaan. Maar als een lid tegen is, maar geen veto uitspreekt,  en de 

meerderheid is wel voor een schenking dan wordt er wel een schenking gedaan.  

Probeer als bestuur een zo helder mogelijk voorstel aan de leden voor te leggen waar 

leden met een duidelijk nee of ja op kunnen reageren.  

 

 Tijdens ziekte informeert bestuur bij de zieke (als deze het al niet zelf doet) over voortgang, 

indien nodig stelt bestuur de Broodfondsgroep hier ook van op de hoogte 

 

 Zieke geeft aan bestuur  aan wanneer  werk wordt hervat, eventueel stappenplan met 

afbouwen van 100% schenking.  Bij afbouwen aangeven hoe lang die periode zal duren 

 

- Bestuur geeft deze afspraken door aan administratiekantoor, deze past de schenking 

daarop aan 

- Bestuur  geeft ontwikkeling door aan Broodfondsgroep  (of zieke maakt berichtje wat 

door bestuur  wordt doorgestuurd) 

 

 Zieke geeft door aan bestuur als werk volledig wordt hervat 

- Bestuur  geeft dit door aan administratiekantoor 

- Administratiekantoor stopt overmaken schenking 

 

Administratiekantoor houdt ondertussen bij of maximale schenkingsperiode niet wordt 

overschreden.  Als dit dreigt te gebeuren stelt administratiekantoor het bestuur op de hoogte. Deze 
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neemt contact op met zieke om dit mede te delen en eventueel een afspraak te maken over wat 

Broodfondsgroep voor zieke zou kunnen betekenen. 

Administratiekantoor houdt ook bij of ingeval van opzeggen van een  Broodfondslid, die ook een 

schenking heeft ontvangen,  de periode van lidmaatschap ook minimaal twee jaar heeft geduurd. 

Is het  opzeggende lid korter dan 2 jaar lid geweest dan wordt contact opgenomen met het bestuur. 

Deze melden het opzeggende lid dat opzegging nog niet mogelijk is, dat eerst de twee jaar moeten 

worden volgemaakt. 

Als de twee jaar voorbij zijn dan berekent het administratiekantoor wat het vertrekkende lid nog 

schuldig is aan het Broodfonds, pas als dit bedrag is voldaan, kan een lid opzeggen en het geld van 

zijn Broodfondsrekening opnemen. 

Bestuur houdt in geval er een zieke is contact met het administratiekantoor indien een lid zijn 

lidmaatschap van het Broodfonds wil opzeggen. Als het administratiekantoor aangeeft dat door deze 

opzegging de (volledige) schenking aan het zieke lid in gevaar komt, dan wordt het moment van 

opzeggen met een half jaar verlengd. Het Broodfonds heeft dan een half jaar de tijd om een nieuw lid 

te zoeken. Na dit half jaar kan het lid vertrekken ongeacht of er een nieuw lid is gevonden (zie  

reglement Stoet).  

 
 
 
 


