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Begripsomschrijvingen 

 
Artikel 1 

 
Coöperatie U.A, gevestigd te Rotterdam. 

 
Het bestuur: 
De directie van Broeder en Zuster Zorg. 

 
Lid: 
Natuurlijke dan wel rechtspersonen, die door het bestuur van Broeder en Zuster Zorg zijn toegelaten tot 

het lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg, met – indien van toepassing – behoud van de juridische 

zelfstandigheid. 

 

ALV: 
De Algemene Ledenvergadering van alle leden van Broeder en Zuster Zorg. 

Ledenvertegenwoordiging: Een commissie van 3 tot maximaal 5 personen die namens alle leden 

fungeert als contactorgaan voor het bestuur van Broeder en Zuster Zorg. 

 

WMO: 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

 
VVT: 
Verpleging en Verzorging Thuis. 

 
Wlz: 
Wet langdurige zorg. 

 
Zvw: 
Zorgverzekeringswet. 

 
Zorg: 
Thuiszorg (huishoudelijke hulp aan cliënten ter uitvoering van de WMO), alsook VVT zoals vergoed 

vanuit de Wlz, de Zvw, de WMO en de Jeugdwet. 
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Doelstelling – Strategie - Pluspunten Artikel 2 

 
 

1. De doelstelling van Broeder en Zuster Zorg is het bundelen van zorg op postcodeniveau. Broeder en 

Zuster Zorg werkt in en met elk postcodegebied in Nederland. Broeder en Zuster Zorg koopt per postco- 

degebied de zorg in. De door Broeder en Zuster Zorg ingekochte zorg in een postcodegebied wordt 

geleverd door leden die zijn gevestigd in het betreffende postcodegebied. De leden zijn derhalve bekend 

met de wijk van de cliënt, met de leefwijze aldaar en met de aldaar aanwezige zorg- en welzijnsdien- 

sten. 

 
2. Broeder en Zuster Zorg is voor al haar leden dé businesspartner voor gemeenten , zorg-kantoren en 

verzekeraars. 

 
3. Broeder en Zuster Zorg gaat uit van de belangen van de cliënt. Er dient in de strategie van Broeder en 

Zuster Zorg voortdurend te worden geïnvesteerd in binding met de cliënt en in het aanbieden van een 

gedifferentieerd zorgaanbod op maat. 

 
4. Broeder en Zuster Zorg biedt haar leden de volgende pluspunten: 

- Samen sterker worden 

- Krachtiger kunnen inkopen 

- Onderlinge kennisdeling via een kenniscentrum 

- Een efficiënte bedrijfsvoering, met gezamenlijke marketinguitingen en –bereik 

- Vergroting van de omzet 

- Bescherming van het postcodegebied (geen andere aanbieders) 

- Betere zorgafstemming tussen de cliënt en de zorgaanbieders. 
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Lidmaatschap 

 
Artikel 3 – Wie kan lid worden? 

 
1. Lid van Broeder en Zuster Zorg kunnen worden: ZZP’ers die een onderneming drijven als 

zorginstelling, kleine gespecialiseerde zorgaanbieders, dan wel grotere ondernemingen in de zorg die 

uitbreiding zoeken van de huidige dienstverlening. 

 
2. Voor zover een onderneming wordt uitgeoefend door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, dan 

kan slechts één natuurlijke én meerderjarige persoon van die betreffende onderneming, door de 

onderneming zelf aangewezen, de lidmaatschapsrechten van Broeder en Zuster Zorg uitoefenen. 

 

 
Artikel 4 – Hoe wordt men lid? 

 
Aspirant leden schrijven zich via elektronische weg of op papier in bij het bestuur van Broeder en Zuster 

Zorg. Inschrijving gaat gepaard met: 

1. voor natuurlijke personen: opgave van naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en 

e-mailadres, geboortedatum, BSN, kopie legitimatiebewijs en een actueel CV; 

2. voor rechtspersonen: opgave van naam, adres, woonplaats en ondernemingsvorm, 

uittreksel KvK, opgave van de bestuurders van de onderneming en een actueel CV; 

3. een intakegesprek met het bestuur dan wel met een door het bestuur daartoe 

aangewezen functionaris van Broeder en Zuster Zorg , waarbij de nadruk zal liggen op de 

competenties van de natuurlijke persoon / rechtspersoon. 

 

 
Artikel 5 – Wie beslist over lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg? 

 

Het bestuur van Broeder en Zuster Zorg , dan wel een door het bestuur daartoe aangewezen 

functionaris van Broeder en Zuster Zorg , beslist over het al dan niet accepteren van het aspirant lid. Na 

acceptatie van het aspirant lid wordt het aspirant lid toegelaten tot het lidmaatschap van Broeder en 

Zuster Zorg. Ten bewijze daarvan wordt een lidmaatschapsovereenkomst ondertekend, waarin het lid 

onder andere verklaart: 

1. de doelstelling van Broeder en Zuster Zorg te onderschrijven; 

2. in te stemmen met de rechten en plichten die voortvloeien uit de statuten en uit dit 

huishoudelijk reglement van Broeder en Zuster Zorg ; 

3. akkoord te gaan met de financiële afspraken / verplichtingen die zijn verbonden aan het 

lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg , zoals opgenomen in dit huishoudelijk 

reglement. 

Het lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg is “persoonlijk”, dus niet overdraagbaar. Het 

lidmaatschap kan niet door erfopvolging worden verkregen. 
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Financiële afspraken / verplichtingen lidmaatschap 

 
Artikel 6 – Door een toegelaten lid aan Broeder en Zuster Zorg te betalen bedragen 

 
1. Nadat een lid is toegelaten tot het lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg , is het lid een 

instapvergoeding verschuldigd aan Broeder en Zuster Zorg. De tarieven van de instapvergoeding zijn 

vermeld op een afzonderlijke bijlage bij dit huishoudelijk reglement. Indien prijsstijgingen dan wel 

andere oorzaken het bestuur aanleiding geven om de instapvergoeding te verhogen, dan is het bestuur 

daartoe bevoegd, zonder dat daarvoor de toestemming van de ALV is vereist. 

 
2. Nadat de instapvergoeding is betaald, is ieder lid in ieder daaropvolgend kalenderjaar aan Broeder en 

Zuster Zorg een lidmaatschapsvergoeding verschuldigd voor de door Broeder en Zuster Zorg in dat 

kalenderjaar te leveren diensten ten behoeve van de leden van Broeder en Zuster Zorg. De 

lidmaatschapsvergoeding zal kostendekkend moeten zijn. 

 
3. In de jaarlijks te houden ALV zal de het bestuur aan de leden bekend maken welk bedrag de 

lidmaatschapsvergoeding in het betreffende kalenderjaar zal moeten zijn, 

gelet op het uitgangspunt van de in lid 2 genoemde kostendekking. De ALV stelt uit-eindelijk jaarlijks de 

lidmaatschapsvergoeding voor dat kalenderjaar vast. 

 
4. De uit dit huishoudelijk reglement en bijbehorende bijlagen voortvloeiende financiële verplichtingen 

worden door de leden aan Broeder en Zuster Zorg voldaan binnen 14 dagen na de datum van de factuur 

van Broeder en Zuster Zorg. 

 
5. Het boekjaar van Broeder en Zuster Zorg is gelijk aan een kalenderjaar. 

 
6. De leden en/of de oud-leden van Broeder en Zuster Zorg zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

een financieel tekort van Broeder en Zuster Zorg. 
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Overige verplichtingen lidmaatschap 

 
Artikel 7 – Andere dan financiële verplichtingen van de leden tegen Broeder en Zuster Zorg 

 
1. Indien van toepassing is het lid van Broeder en Zuster Zorg verantwoordelijk voor het aanleveren van 

een correcte (model)overeenkomst (in de plaats van de VAR), die de toets van de Belastingdienst kan 

doorstaan. Indien de Belastingdienst achteraf onverhoopt mocht concluderen dat er toch sprake is van 

loondienst, dan is uitsluitend het lid aansprakelijk voor de afdracht/betaling van eventuele  

loonbelasting, premies en boetes. 

 
2. Ieder lid verklaart aan Broeder en Zuster Zorg een zodanig inzicht te verschaffen in de administratie, 

dat kan worden vastgesteld dat dit lid voldoet en/of heeft voldaan aan de verplichtingen die 

voortvloeien uit het lidmaatschap. 

 
3. Ieder lid verschaft desgevraagd telkenmale en actueel inzicht in de competenties en (werk)ervaring. 

Het staat Broeder en Zuster Zorg vrij om daarbij gebruik te maken van een bepaalde 

competentiesystematiek. 

 
4. Ieder lid is verplicht tot volstrekte geheimhouding van al hetgeen hem ter kennis komt en waarvan   

het lid moet begrijpen dan wel redelijkerwijs moet kunnen veronderstellen dat volstrekte vertrouwelijk- 

heid daaromtrent geboden is/was. Het betreft hierbij in ieder geval (maar niet beperkt tot) volstrekte 

geheimhouding omtrent alle informatie met betrekking tot (a) de interne gang van zaken van Broeder en 

Zuster Zorg, (b) het bestuur van Broeder en Zuster Zorg, medewerkers, leden en 

ledenvertegenwoordiging van Broeder en Zuster Zorg, (c) ketenpartners, opdrachtgevers en alle andere 

relaties van Broeder en Zuster Zorg. 

 
5. Ieder lid verklaart zich bereid om mee te werken aan publicaties en uitingen met betrekking tot 

Broeder en Zuster Zorg. 

 
6. Ieder lid verklaart zich in het kader van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering binnen Broeder en 

Zuster Zorg bereid om richtlijnen, procedures en (kwaliteits)systemen te hanteren zoals die binnen 

Broeder en Zuster Zorg worden gehanteerd. 

 
7. Ieder lid zorgt ervoor dat hij beschikt over de mogelijkheden van communicatie langs elektronische 

weg. Daarbij is het lid bereid tot (indien van toepassing): 

(a) gebruik van voip systemen voor overleg en uitwisseling (zoals Skype); 

(b) factureren en betalen via elektronische weg; 

(c) telefonisch overleggen. 
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Overige verplichtingen lidmaatschap 

 
Artikel 7 – Andere dan financiële verplichtingen van de leden tegen Broeder en Zuster Zorg 

 
8. Wanneer ten behoeve van de ALV dan wel andere ledenbijeenkomsten gebruik wordt gemaakt van 

accommodaties, dan is een lid in een voorkomend geval bereid naar redelijkheid en evenredigheid bij te 

dragen aan de daarvoor gemaakte kosten (zoals zaalhuur en consumpties) 

 
9. Ieder lid verklaart zich bij inschrijving akkoord met registratie en verwerking (in het kader van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens) van zijn persoonsgegevens ten behoeve van: 

(a) het voeren van een adequate leden- en activiteitenadministratie; 

(b) het voeren van een adequate administratie van de financiële rechten en verplichtingen; 

(c) het verschaffen van inzicht in de competenties en ervaring ten behoeve van opdracht 

gevers/relaties en individuele ontwikkeling; 

(d) het registreren van de resultaten van de uitgevoerde opdrachten en de evaluaties daarvan. 

 
10. Ieder lid heeft te allen tijde het recht om de ten aanzien van hem geregistreerde gegevens in te zien 

en op feitelijke juistheid te controleren. 
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Door de leden te leveren zorgverlening m.b.t. de door Broeder en Zuster Zorg ingekochte zorg 

 
Artikel 8 

 
1. Naar aanleiding van de door Broeder en Zuster Zorg ingekochte zorg, krijgen de leden van Broeder en 

Zuster Zorg in een bepaald gebied op jaarbasis toegewezen. Dit staat nauwkeuring vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. 

 
2. Het tarief van de toegewezen zorgverlening kan verschillen. Het tarief is onder meer afhankelijk van 

het feit of het lid wel of geen eigen budget heeft bij de concessiehouder. 

 
3. Indien het toegewezen aantal uren zorgverlening op jaarbasis als vermeld in lid 1 wordt 

overschreden, dan zal dit tot gevolg hebben dat er gereduceerde tarieven gehanteerd moeten worden 

door Broeder en Zuster Zorg. 

 
4. Het staat een lid vrij om een door Broeder en Zuster Zorg verkregen opdracht al dan niet te 

accepteren. 

 
5. Ingeval van acceptatie door een lid van een door Broeder en Zuster Zorg verkregen opdracht, is het lid 

verplicht om de opdracht uit te voeren op basis van door Broeder en Zuster Zorg met de opdrachtgever 

overeengekomen voorwaarden en op basis van de voorwaarden van Broeder en Zuster Zorg zelf. 
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Broeder en Zuster Zorg versus de leden – Wie heeft welke bevoegdheden? 

 
Artikel 9 

 
Ongeacht hetgeen daaromtrent in de statuten van Broeder en Zuster Zorg mocht zijn vermeld, geldt 

tussen (het bestuur van) Broeder en Zuster Zorg en de leden van Broeder en Zuster Zorg onverkort 

hetgeen hierna in de leden 1 t/m 4 van dit artikel is bepaald: 

 
1. De leden van Broeder en Zuster Zorg hebben geen enkele zeggenschap over het aantal leden van het 

bestuur van Broeder en Zuster Zorg dan wel met betrekking tot de personen die het bestuur van Broeder 

en Zuster Zorg vormen. 

 
2. De leden van het bestuur van Broeder en Zuster Zorg kunnen door de leden nimmer worden 

ontslagen of geschorst. 

 
3. De externe woordvoering over Broeder en Zuster Zorg en haar doelstelling, strategie en dergelijke, is 

een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het staat het bestuur vrij daarmee een functionaris van 

Broeder en Zuster Zorg te belasten. 

 
4. Communicatie- en marketingcommunicatie- uitingen/activiteiten geschieden onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van Broeder en Zuster Zorg. Het staat het bestuur vrij daarmee 

een functionaris van Broeder en Zuster Zorg te belasten. Doelstelling is steeds het optimaliseren van 

een eenduidige uitstraling. 

 

Artikel 10 
 

1. Er zal een ledenvertegenwoordiging worden samengesteld, die namens alle leden fungeert als directe 

contactpersoon van het bestuur van Broeder en Zuster Zorg. 

 
2. De ledenvertegenwoordiging zal bestaan uit 3 dan wel 5 personen, in ieder geval een oneven aantal. 

 
3. De leden van de ledenvertegenwoordiging zullen voor de eerste maal worden aangewezen door het 

bestuur, aan de hand van criteria zoals omvang, deskundigheid en maatschappelijke positie. 

 
4. Binnen de ledenvertegenwoordiging zullen een voorzitter, secretaris en penningmeester worden 

benoemd. De leden van de ledenvertegenwoordiging zullen de betreffende functies zelf aanwijzen. 

 
5. De zittingstermijn van een lid van de ledenvertegenwoordiging is 2 jaren. Daarna is éénmaal 

verlenging van de zittingstermijn mogelijk voor een nieuwe termijn van 2 jaren. 
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Broeder en Zuster Zorg versus de leden – Wie heeft welke bevoegdheden? 

 

Artikel 10 
 

6. Teneinde bij de start van de ledenvertegenwoordiging de continuïteit voor de toekomst te 

waarborgen, zal in eerste instantie het navolgende zittingsrooster worden gehanteerd: 

(a) De secretaris en de penningmeester treden af na een zittingstermijn van 2 jaren, met een 

mogelijkheid tot eenmalige verlenging met opnieuw 2 jaren; 

(b) De voorzitter treedt af na een zittingstermijn van 3 jaren, met een mogelijkheid tot eenmalige 

verlenging met een zittingstermijn van 2 jaren. 

Daarna geldt uitsluitend de zittingstermijn met verlengingsmogelijkheid als genoemd in lid 5. 

 
7. Nadat de leden van de ledenvertegenwoordiging voor de eerste maal zijn aangewezen door het 

bestuur, zal nadien, indien een lid van de ledenvertegenwoordiging aftredend is, onder de ALV worden 

gepeild of er gegadigden zijn om de plaats van dit lid in de ledenvertegenwoordiging in te nemen. Indien 

er meerdere gegadigden zijn, dan zal hierover door de ALV-schriftelijk worden gestemd. Indien er geen 

gegadigden zijn, dan zal het bestuur opnieuw een lid / leden van de ledenvertegenwoordiging 

aanwijzen. 
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Algemene Ledenvergadering 

 

Artikel 11 – Wanneer ALV en wat te besluiten? 
 

1. Uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal het bestuur een ALV van Broeder en Zuster 

Zorg bijeenroepen. 

 
2. In de ALV brengt het bestuur het jaarverslag van Broeder en Zuster Zorg uit over de gang van zaken 

en over het gevoerde beleid. 

 
3. Ook legt het bestuur in de ALV-rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar 

gevoerde financiële beleid/beheer door overlegging van de jaarrekening van Broeder en Zuster Zorg, 

inclusief de balans en de staat van baten en lasten. 

 
4. De ALV benoemt ieder jaar een commissie van tenminste 2 leden, die geen bestuurslid mogen zijn. 

De leden van deze commissie onderzoeken de stukken als genoemd in lid 2 en brengen aan de ALV-

verslag uit van hun bevindingen ter zake. Het bestuur is verplicht om deze commissie alle door haar 

gevraagde inlichtingen te verschaffen, inclusief het tonen van de kas en het geven van inzage in de 

boeken en bescheiden. 

 
5. In de ALV zal het bestuur – indien van toepassing – ook ieder jaar bekend maken voor welk 

percentage / bedrag welk lid van Broeder en Zuster Zorg zal kunnen meedelen in een eventueel over het 

afgelopen boekjaar door Broeder en Zuster Zorg gerealiseerde winst. 

 
6. In de ALV zal moeten worden besloten tot kwijting van het bestuur van Broeder en Zuster Zorg ter 

zake het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en beheer. 

 
7. In de ALV wordt indien nodig voorzien in de opvulling van periodieke vacatures in de 

ledenvertegenwoordiging. 

 
8. In de ALV worden voorts de voorstellen behandeld die afkomstig zijn van het bestuur, dan wel die 

tenminste 14 dagen voor de ALV door 1/10 deel van de leden van Broeder en Zuster Zorg bij het bestuur 

schriftelijk zijn ingeleverd. 
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Algemene Ledenvergadering 

 
Artikel 12 – ALV op initiatief van het bestuur 

Het bestuur kan voorts een ALV bijeenroepen indien het bestuur dit wenst, of indien een bestuursbesluit 

de goedkeuring van de ALV zou behoeven of indien tenminste 1/10 deel van de leden van Broeder en 

Zuster Zorg dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt, met opgave van de te behandelen onderwerpen. 

 
Artikel 13 – Gang van zaken ter zake een ALV – Wie heeft toegang tot de ALV? 

 
1. Een ALV wordt schriftelijk bijeengeroepen met vermelding van de agenda. De termijn van oproeping 

bedraagt tenminste 2 weken. 

 
2. Toegang tot de ALV hebben alle niet-geschorste leden van Broeder en Zuster Zorg en de leden van de 

Raad van Toezicht van Broeder en Zuster Zorg. Een geschorst lid heeft uitsluitend toegang tot de ALV 

indien het besluit tot schorsing van dit lid wordt behandeld. Dan is het geschorste lid uitsluitend  

bevoegd om daarover het woord te voeren. 

 
3. Als voorzitter en secretaris van de ALV treden op twee leden van het bestuur van 

Broeder en Zuster Zorg. 
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Algemene Ledenvergadering 

 

Artikel 14 – Stemrecht in de ALV 
 
1. In de ALV heeft elk lid één stem. 

 
2. Besluiten in de ALV worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, 

niet-geschorste leden van Broeder en Zuster Zorg. 

 
3. Stemmen bij volmacht is geldig. Het bestuur beoordeelt per geval of de volmacht voldoende is. 

 
4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

 
5. Indien bij de benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, 

dan wordt een tweede stemming gehouden. Wordt ook dan geen meerderheid verkregen, dan vindt 

herstemming plaats met betrekking tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste 

stemmen hebben gekregen. 

 
6. Indien de stemmen staken direct staken bij een stemming over zaken, dan wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen. 

 
7. Indien de stemmen over personen ook na het bepaalde in lid 5 van dit artikel blijven staken, dan 

beslist de voorzitter van de ALV. Die stem is  doorslaggevend. 
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Einde lidmaatschap – Ontzetting uit het lidmaatschap 

 

Artikel 15 – Einde lidmaatschap 
 

1. Het lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg eindigt per het einde van het boekjaar ingeval van 

opzegging door een lid, welke opzegging moet geschieden bij brief aan het bestuur, met inachtneming 

van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden voor het einde van het boekjaar. 

 
2. Indien de opzegging door het lid niet is gedaan binnen de in lid genoemde termijn, dan loopt het 

lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg het daaropvolgende kalenderjaar door, inclusief de (tijdige) 

voldoening aan alle (financiële) verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap. 

 
3. Indien het lidmaatschap eindigt in de zin als vermeld in dit artikel, dan verliest het lid daarmee ook de 

eventuele functies die op grond van het lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg worden vervuld. Er 

vindt in dat geval door Broeder en Zuster Zorg geen enkele terugbetaling plaats van bedragen die het 

betreffende lid in het afgelopen boekjaar aan Broeder en Zuster Zorg heeft voldaan. In een 

uitzonderlijke situatie, die door het opzeggende lid moet worden bewezen, kan het bestuur eventueel 

dispensatie geven van de in lid 1 genoemde opzeggingstermijn van 2 maanden voor het einde van het 

boekjaar. 

 
4. Voor zover het lid nog zou kunnen meedelen in en eventuele winstdeling (die wordt bekend gemaakt 

op de ALV na afloop van dat boekjaar), dan behoudt het lid zijn aanspraak daarop jegens Broeder en 

Zuster Zorg, mits het lid de instapfee heeft betaald, zoals het verwoord is in artikel 6 lid 1. 
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Einde lidmaatschap – Ontzetting uit het lidmaatschap 

 

Artikel 16 – Termijn einde lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg eindigt op een termijn van minimaal 1 tot maximaal 4 

weken na de datum van opzegging ingeval van een schriftelijke opzegging door het bestuur van 

Broeder en Zuster Zorg aan een lid in de situatie dat: 

 
1. het bestuur een melding heeft ontvangen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het 

betreffende lid; 

 
2. het lid niet langer voldoet aan de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van 

Broeder en Zuster Zorg als bepaald in artikel 7 van dit huishoudelijk reglement; 

 
3. het lid bij herhaling en na aanmaningen weigerachtig blijft om de geldelijke verplichtingen jegens 

Broeder en Zuster Zorg na te komen; 

 
4. van Broeder en Zuster Zorg anderszins in redelijkheid niet kan worden gevergd om het lidmaatschap 

van een lid te laten voortduren, met opgave van de betreffende redenen aan het lid; 

 
5. een lid komt te overlijden dan wel de onderneming van een lid wordt opgeheven / ontbonden; 

 
6. er sprake is van (een aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement van een lid. 

 
Indien het lidmaatschap eindigt in de zin als vermeld in dit artikel, dan zal het bestuur van 

Broeder en Zuster Zorg bij de schriftelijke opzegging ook de termijn vermelden waarop de opzegging 

van kracht wordt als hiervoor vermeld in de eerste zin van dit artikel. Ten gevolge van de opzegging 

verliest het lid ook de eventuele functies die op grond van het lidmaatschap van Broeder en Zuster Zorg 

worden vervuld. Er vindt door Broeder en Zuster Zorg geen enkele terugbetaling plaats van bedragen die 

het lid in het betreffende boekjaar reeds aan Broeder en Zuster Zorg heeft voldaan. Het lid deelt op geen 

enkele wijze mee in een door Broeder en Zuster Zorg over dat boekjaar eventueel te behalen winst. 



Voorwaarden Lidmaatschap 
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Zorg met passie! 
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Einde lidmaatschap – Ontzetting uit het lidmaatschap 

 

Artikel 17 – Ontzetting uit het lidmaatschap 
 

1. Het bestuur van Broeder en Zuster Zorg kan besluiten om een lid te ontzetten uit het lidmaatschap 

indien het betreffende lid handelt in strijd met de statuten, het onderhavige huishoudelijke reglement 

dan wel andere reglementen of besluiten van Broeder en Zuster Zorg , dan wel Broeder en Zuster Zorg 

op onredelijke wijze benadeelt. 

 
2. Ingeval van ontzetting geeft het bestuur van Broeder en Zuster Zorg het betreffende lid per 

omgaande schriftelijk, bij aangetekende brief, kennis van het besluit tot ontzetting, met opgave van 

redenen. 

 
3. Het betreffende lid kan binnen 1 maand na ontvangst van de aangetekende brief van het bestuur als 

genoemd in lid 2, tegen de ontzetting uit het lidmaatschap schriftelijk in beroep gaan bij de ALV. De ALV 

beslist uiteindelijk over de ontzetting. De uitspraak van de ALV is bindend voor het betreffende lid en 

voor het bestuur. 

 
4. Gedurende de beroepstermijn en zolang door de ALV niet op het beroep is beslist, blijft het 

betreffende lid geschorst. 

 
5. Indien de ontzetting uit het lidmaatschap door de ALV wordt bekrachtigd, dan blijft het betreffende lid 

de gehele lidmaatschapsbijdrage over het gehele kalenderjaar verschuldigd aan 

Broeder en Zuster Zorg. Het bestuur kan daarvan zonodig dispensatie verlenen. 
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Wijziging huishoudelijk reglement 

 

Artikel 18 
 
De directie van Broeder en Zuster Zorg is bevoegd om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen in het 

onderhavige huishoudelijke reglement. De directie zal de leden van Broeder en Zuster Zorg op de 

hoogte brengen van de betreffende wijziging en, indien deze wijziging een gevolg heeft dat de leden 

raakt, de leden ook van dit gevolg in kennis stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage artikel 6 instapfee en contributie 
 
Vastgesteld voor het eerst door bestuur op 11 november 2019. 

 
Instapfee 2020: 

Voor het boekjaar 2020  zal de instap fee vastgesteld worden naar € 25.000,00 (vijfentwintigduizend 

euro). Instapfee worden slechts eenmalig betaald. 

 
Jaarlijkse contributie voor leden: 

Voor het boekjaar 2020 wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld op € 1.575 

(vijftienhonderdenvijfenzeventig euro). 

 
De volgende instap fee en contributie zullen voor 1 november 2020 door de bestuur en de leden worden 

vastgesteld. 


