Lidmaatschapsovereenkomst
Vereniging Broodfonds 't Leidsch Beleg
Ondergetekende,
………………………………………….………… (Naam & voorletters)
………………………………………….………… (Adres, thuis)
………………………………………….………… (Postcode en woonplaats)
………………………………………….………… (Telefoonnummer)
……………………………………........………… (E-mailadres)
………………………………………….………… (geboortedatum)
………………………………………….………… (SOFI nummer/ Burgerservice nummer)

1. Deelname / acceptatie
Ondergetekende meldt zich aan als lid van Vereniging Broodfonds 't Leidsch Beleg en hiermee
als deelnemer aan “Broodfonds 't Leidsch Beleg” (een schenkkring bij arbeidsongeschiktheid
voor zelfstandigen).
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat ondergetekende namens de ledenvergadering
van Vereniging Broodfonds 't Leidsch Beleg is geaccepteerd als deelnemer.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
bepalingen in
– de statuten van Vereniging Broodfonds 't Leidsch Beleg, bijlage 1, en
– het reglement, bijlage 2.
2. De Broodfondsrekening
Door ondergetekende wordt een rekening op eigen naam geopend bij de Triodosbank. Van deze
rekening wordt uitsluitend gebruik gemaakt voor het Broodfonds. Door ondergetekende wordt
aan het administratiekantoor waarmee Broodfonds 't Leidsch Beleg een overeenkomst heeft een
machtiging afgegeven. Het administratiekantoor wordt hiermee gemachtigd om de
lidmaatschaps- en administratiekosten te innen en schenkingen te doen aan zieke leden van
Broodfonds 't Leidsch Beleg.
Eigen gebruik van de rekening zonder toestemming van andere deelnemers of de vereniging
Broodfonds 't Leidsch Beleg is niet toegestaan en leidt tot de beëindiging van de overeenkomst.
De deelnemer wordt echter niet ontslagen voor lopende verplichtingen.
De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de maandelijkse periodieke overboeking van een
privé-rekening naar deze rekening inzake het Broodfonds. Indien deze overschrijving, om welke
reden dan ook, niet geslaagd is dan wordt de deelnemer gewaarschuwd. De deelnemer dient
dan binnen een maand de betalingsachterstand in te lopen. Bij overschrijding van deze termijn
volgt in principe beëindiging van het lidmaatschap. Wel blijft de verplichting bestaan om de
opgelopen achterstand alsnog te voldoen. Ook als binnen 2 maanden na inwerkingtreding van
deelname aan Het Broodfonds nog niet aan de administratieve voorwaarden is voldaan kan het
lidmaatschap ontbonden worden.

3. Schenkingsniveaus
De deelnemer kiest voor een deelnamevariant. Tussentijdse wijziging van variant is niet anders
mogelijk dan door beëindiging van huidige deelname en opnieuw aanmelden van deelname in
een andere variant. Wijziging is alleen mogelijk per 1 januari en 1 juli.
De maandelijkse overboeking aan de individuele Broodfondsrekening is op 26 november 2012
vastgesteld op, niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 4. De bedragen zijn vastgelegd in het
Reglement behorend bij deze lidmaatschapsovereenkomst (bijlage 2).
Hiertoe dient de deelnemer een periodieke overschrijving te maken waardoor dit bedrag eens
per maand van de deelnemer overgeschreven wordt naar de eigen Broodfondsrekening. Van dit
bedrag is per deelnemer (ongeacht welke variant) € 10,00 per maand contributie voor het
lidmaatschap van de vereniging. De contributie is bedoeld voor administratie-, bank- en
lidmaatschapkosten. Dit bedrag zal periodiek van de eigen Broodfondsrekening worden
afgeschreven naar rekening NL93 TRIO 0777 895 684 t.n.v. vereniging Broodfonds 't Leidsch
Beleg. Van deze rekening zullen alle kosten betaald worden.
Eens per jaar, op de deelnemersbijeenkomst, wordt de hoogte van de maandelijkse overboeking
aan het Broodfonds opnieuw vastgesteld.
4. Schenkingen doen
Ondergetekende verklaart om maandelijks vanaf zijn/haar Broodfondsrekening een bedrag,
verder genoemd de ‘betaalde schenking’, te zullen schenken aan elke zieke deelnemer van
Broodfonds 't Leidsch Beleg.
Tot de betaling van deze schenking machtigt deelnemer een administratiebureau.
Een betaalde schenking kan nooit hoger zijn dan het saldo van ieders Broodfondsrekening, een
negatief saldo is op deze rekeningen dus niet mogelijk.
De totale schenking aan de zieke deelnemer wordt na rato van de gekozen variant verdeeld
over de deelnemers, volgens de verhouding 1 : 1,5 : 2 : 2,5
5. Schenkingen ontvangen
De voorziening is opgezet om ondernemers in hun eerste levensbehoefte te kunnen voorzien
ingeval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. De schenking, verder genoemd
‘ontvangen schenking’, zal slechts een basisvoorziening betekenen en geen vervanging van het
eerder genoten inkomen.
De ontvangen schenkingsniveaus zijn vastgelegd in het Reglement behorend bij deze
lidmaatschapsovereenkomst (bijlage 2)
Als er een tekort aan saldo is bij een van de leden van het Broodfonds, dan wordt dit tekort naar
rato verdeeld over de overige deelnemers. Pas als de saldo’s van alle Broodfondsdeelnemers
ontoereikend zijn dan zal de maandelijkse schenking naar rato, afhankelijk van de deelname
variant worden verdeeld over de zieke deelnemers. In dat geval is het mogelijk dat deelnemers
niet het volledige bedrag geschonken krijgen.
Pas een maand na het begin van de ziekte wordt gestart met schenken.
Aan een zieke deelnemer wordt maximaal 2 jaar aaneengesloten maandelijks geschonken.
De maandelijkse ontvangen schenking mag niet hoger zijn dan het gemiddelde maandelijkse
inkomen. Ondergetekende is akkoord met geven van inzage in de jaarcijfers als daarom wordt
gevraagd.
6. Ziekmelding / controle
Ziekmeldingen en herstelmeldingen moeten schriftelijk/ telefonisch worden gedaan aan het
bestuur van de vereniging: maarten@mwcartoons.nl
Deelnemers verklaren bereid te zijn mee te werken aan eventuele controles. Indien hier geen
medewerking aan wordt verleend zal dit leiden tot ontbinding van de
lidmaatschapsovereenkomst. Ook misbruik van de regeling kan tot ontbinding leiden.

7. Inkomstenbelasting
Schenkingen vallen niet onder het begrip “inkomen” in de wet Inkomstenbelasting. Voor de
schenker is de schenking dus niet aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. De ontvangen
schenking is hooguit belast met successierechten indien de drempel wordt overschreden (zie
kopje “successierechten”).
Het saldo van de eigen Broodfondsrekening wordt tot het bezit in box 3 (spaargeld) van de Wet
Inkomstenbelasting (artikel 5.3 sub 1 lid e) gerekend. Hierover dient dus inkomstenbelasting
betaald te worden indien de totale bezittingen bij de belastingplichtige meer bedragen dan EUR
20.785,- (situatie in 2011).
Verantwoording van schenkingen aan de belastingdienst is de verantwoordelijkheid van elke
individuele deelnemer.
8. Successierechten
De ontvangen schenkingen zijn in principe belast met successierechten (Successiewet art. 1
sub 3), echter er is een vrijstelling: voor de heffing van successierechten mag het totale
geschonken bedrag van één deelnemer aan één zieke deelnemer niet hoger zijn dan EUR
2.012,- (situatie 2011; Successiewet art. 33 sub 7) per kalenderjaar. Let op: Voor het
schenkingsrecht tellen samenwonenden en gehuwden als één. Zij mogen gezamenlijk maximaal
€ 2.000,- per jaar schenken. Wordt deze grens wel overschreden dan is over het gehele bedrag
30 % schenkingsrecht verschuldigd (Successiewet art. 24 sub 1). Dit zal zich hooguit voordoen
indien er een zeer gering aantal deelnemers is EN veel / langdurige ziektegevallen zijn.
Verantwoording van successierechten aan de belastingdienst is de verantwoordelijkheid van
elke individuele deelnemer.
9. Eenmalige bijdrage
Ondergetekende verklaart een eenmalige bijdrage van € 275,- over te maken naar de
gemeenschappelijke rekening van Broodfonds 't Leidsch Beleg NL93 TRIO 0777 895 684. Zie voor
een verdere toelichting; Reglement, bijlage 2.
10. Opzegging en beëindiging
Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 1 januari en 1 juli. Twee maanden voor deze data
moet schriftelijk aan het bestuur de opzegging zijn doorgegeven. Aan het moment van
opzegging kunnen voorwaarden worden gesteld als door de opzegging het niet mogelijk is om
een zieke deelnemer het volledige bedrag te schenken, zie hiervoor Reglement, bijlage 2. Indien
een deelnemer een schenking heeft ontvangen is opzegging pas mogelijk na een minimale
deelname van 2 jaar gerekend vanaf het begin van het lidmaatschap. Bij overlijden vervalt deze
overeenkomst en zal het saldo van de Broodfondsrekening worden terugbetaald.
Bij elke vorm van beëindiging van lidmaatschap zoals beschreven in artikel 5.1 van de statuten
kan het scheidend lid beschikken over het saldo op zijn Broodfondsrekening, na verrekening van
verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap.

Deze overeenkomst gaat in per: 1 juli 2013
Ondertekening:
Lid vereniging Broodfonds 't Leidsch Beleg
Datum…………………………….

Plaats………………………….

Naam …………………………………………………………............
Handtekening…………………………………………………….......
het lid kiest voor deelnamevariant (betreffende hokje aankruisen):
O Niveau 1: € 55,€ 1000,-/maand

bijdrage per maand (incl. contributie) en schenkingsniveau

O Niveau 2: € 77,50 bijdrage per maand (incl. contributie) en schenkingsniveau
€ 1.500,-/maand
O Niveau 3: € 100,- bijdrage per maand (incl. contributie) en schenkingsniveau
€ 2.000,-/maand
O Niveau 4: € 122,50,- bijdrage per maand (incl. contributie) en schenkingsniveau
€ 2.500,-/maand

Voor akkoord,
het bestuur, namens de overige leden van Vereniging Broodfonds 't Leidsch Beleg,

Datum…………………………….

Plaats………………………….

Naam …………………………………………………………............
Handtekening…………………………………………………….......

Bijlagen bij deze overeenkomst
1. Statuten van de informele vereniging Broodfonds 't Leidsch Beleg
2. Reglement

