
 

Broodfonds in Gouda 

‘Kaas op Broodfonds’ 

Hieronder hebben we de FAQ’s verzameld die regelmatig worden gesteld over ons broodfonds. 
Meer algemene informatie lees je op www.broodfonds.nl.  

Voor wie is ons Kaas op Broodfonds? 

Ons broodfonds is voor zelfstandig ondernemers, die een bedrijf hebben dat al langer bestaat dan 

één jaar. Hun hoofdinkomen verdienen ze met hun bedrijf. Het Kaas op Broodfonds is regionaal 

georganiseerd. Alle leden komen uit de regio Gouda. 

Iedereen is welkom, ongeacht geslacht, leeftijd, ziekteverleden of risicovol beroep. Wel is een 

evenwichtige verdeling wenselijk om continuïteit te waarborgen. Staken bijvoorbeeld veel mensen 

tegelijk hun bedrijf (door pensionering, of bij gebrek aan inkomsten), dan komt de continuïteit van 

het broodfonds in gevaar. Veel Broodfondsen kiezen er bewust voor om mensen met een 

ziekteverleden op te nemen, omdat die elders niet verzekerd kunnen worden of torenhoge premies 

moeten betalen. Die solidariteit is nu juist de kracht van een broodfonds! 

Het broodfonds is een vereniging, hoe werkt dat? 

Uit de leden worden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Het Kaas op Broodfonds 

heeft ook een algemeen bestuurslid. De voorzitter zit de jaarlijkse vergaderingen voor. De secretaris 

communiceert met de leden, bijvoorbeeld als iemand ziek is geworden. De penningmeester beheert 

de verenigingskas, en doet hieruit betalingen. De bestuurstaken rouleren onder de leden. Verder 

komt het broodfonds minimaal eens per jaar bij elkaar voor een ledenvergadering 

Dus je betaalt geld aan de vereniging? 

Ja, je betaalt (naast de overschrijving naar je eigen broodfondsrekening) maandelijks € 10,- 

contributie aan de vereniging. Hiervan is € 6,- per persoon gereserveerd voor de administrateur,       

€ 2,25 voor bankkosten en het resterende deel wordt naar goeddunken van het bestuur uitgegeven 

aan bijeenkomsten, bloemetjes bij ziekte en dergelijke. 

En wat doet de administrateur voor dat geld? 

De administrateur is – samen met de penningmeester – gemachtigd over alle rekeningen van de 

broodfondsleden. Die rekeningen (bij de Triodosbank) staan op je eigen naam en het tegoed behoort 

tot je privévermogen. De administrateur kan van hieraf de schenkingen aan zieken regelen: dat hoef 

je dus niet zelf te doen. De administrateur bepaalt ook de hoogte van de schenkingen op basis van 

een verdeelsleutel. Als er leden toetreden of weggaan, verandert die sleutel namelijk.  

De administrateur zet schenkingen klaar, waarna de penningmeester ze bij akkoord accordeert. Op 

dit moment is er één administrateur voor alle broodfondsen: de BroodfondsMakers. 

Hoe weten de anderen of je echt ziek bent? Wordt er geen misbruik van gemaakt? 

http://www.broodfonds.nl/


Het is een kwestie van vertrouwen. Je geeft zelf aan dat je ziek bent (de schenkingen gaan in na 1 

maand ziekte) en meldt dat bij het bestuur. Bij twijfel kan een doktersverklaring uitkomst bieden. 

Soms is ziekte helder, als er een diagnose is, je aan bed gekluisterd bent of als je inkomen derft 

omdat je je verplichtingen niet kan nakomen. Soms niet, als je een burn-out hebt of depressief bent. 

Het eerste broodfonds is eens preventief tot schenking overgegaan zodat een overspannen lid 

tijdelijk 50% kon blijven werken. Maar dat gaat in overleg, niet op basis van regels. 

In de praktijk is de drempel om je ziek te melden eerder te hoog dan te laag. Ondernemers hebben 

een hoge arbeidsmoraal. Het is bovendien netwerktechnisch riskant voor de ondernemer om de 

boel te belazeren. Dat blijft niet onopgemerkt, en kan je als ondernemer schaden.  

En wat bij conflicten over ziek zijn en beter worden? 

Je kunt in beroep gaan en er is een arbitrageregeling. Ook kan het bestuur de landelijke 

Broodfondsmakers om advies vragen. Als een ondernemer misbruik maakt van het vertrouwen, kan 

de vereniging hem uit het broodfonds zetten. Ook bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen 

heeft de vereniging dat recht. In de praktijk is het nog niet voorgekomen. 

Wat gebeurt er met het geld als er niet hoeft te worden geschonken? 

Doorgaans heb je dan na drie jaar een dusdanig grote buffer dat er niet meer gespaard hoeft te 

worden. Het teveel wordt dan eens per jaar teruggestort.  

Je betaalt eenmalig geld als je lid wordt. Wat gebeurt daarmee? 

Bij aanmelding bij het broodfonds stort je eenmalig € 275,-. Je maakt dit bedrag over naar de 

verenigingskas. De Broodfondsmakers brengen € 175,- per persoon in rekening voor het opzetten  

en bijhouden van het Broodfonds (tot een maximum van 40 personen; daarna komt deze bijdrage in 

de reserve van het Kaas op Broodfonds) en er gaat € 35,- per persoon naar de administrateur voor 

het openen van alle rekeningen en het afstemmen met de Triodosbank. Het restant blijft in de 

verenigingskas als reserve. De reserve wordt vooral gebruikt ter bekostiging van bijeenkomsten. 

Mocht deze reserve erg groot worden dan kan een terugbetaling worden gedaan aan de leden. 

Hoe hoog is de schenking die je ontvangt bij ziekte? 

Er zijn vijf niveaus van schenking. Je kunt kiezen of je je wilt ‘verzekeren’ voor een uitkering van  

€ 750,- € 1000,- €1500, -€ 2000,- of € 2500,-. Je zet dan maandelijks via automatische incasso een 

bijpassend bedrag opzij: van € 33,75 oplopend tot € 112,50. 

Om te zorgen dat het niet aantrekkelijk wordt om ziek te zijn, stuur je bij inschrijving je jaarcijfers 

mee. Zo kan niemand intekenen voor meer ziektegeld dan het gebruikelijke inkomen. De cijfers 

blijven anoniem, alleen het bestuur krijgt inzage. 

Hoe vaak komt ziekte gemiddeld voor bij de broodfondsleden? 

Per maart 2015 waren er in de 152 bestaande broodfondsen (circa 5200 leden) 89 zieken. Er waren 

59 broodfondsen met één of meer zieken. Over het algemeen kan het broodfonds ziekte goed 

opvangen. Ons broodfonds heeft al een grote buffer. Het kan wel zijn dat je instapt terwijl er 

toevallig een zieke is. Dan ga je direct meebetalen. Dat is de essentie van een broodfonds.  

Kan ik zomaar aanhaken? 



Niet zomaar. Je moet geïntroduceerd worden door twee leden die jou kennen. Wie er bij ons lid zijn, 

vind je op onze website www.kaasopbroodfonds.nl. Bij je aanmelding laat je weten welke leden je 

kent en of zij op de hoogte zijn van jouw aanmelding. Daarnaast moet er voldoende plaats zijn bij 

ons broodfonds. Wij kunnen doorgroeien tot 50 leden, dat aantal is bijna bereikt. Je kunt aanhaken 

per 1 januari (kennismakingsronde in het najaar) en per 1 juli (kennismakingsronde in het voorjaar). 

En als ik mijn onderneming staak? 

Dan heb je een opzeggingstermijn van twee maanden. Dat biedt het broodfonds gelegenheid 

vervanging te zoeken; anders komt de continuïteit van het broodfonds misschien in gevaar.  

Wat is nou precies het verschil met een AOV? 

Een broodfonds is gebaseerd op vertrouwen. De aangeslotenen kennen elkaar, en komen om die 

reden bewust een aantal keren per jaar bijeen. Het broodfonds is kleinschalig (maximaal 50 

personen), is transparant, en de kosten om deel te nemen (en bij ziekte schenkingen te ontvangen) 

zijn veel lager dan bij een AOV. Je kunt bovendien makkelijk in- en uitstappen. Een belangrijk verschil 

met een AOV is dat een AOV een verzekering is waarbij altijd voldoende geld gereserveerd is. In 

theorie kan – als er veel zieken zijn – de gezamenlijke pot van een broodfonds leeg raken, waardoor 

een broodfonds geen harde garantie kan geven dat er altijd geld zal zijn. 

Ik heb momenteel een AOV. Kan ik die opzeggen? 

Dat hangt af van de voorwaarden van de verzekeraar. De ene is daar soepeler in dan de ander. De 

Broodfondsmakers zijn overigens met verzekeraars in gesprek voor een AOV die aansluit op het 

broodfonds. Een broodfonds schenkt namelijk gedurende maximaal 2 jaar, dus als je het risico 

nadien wilt verzekeren, heb je toch een verzekering nodig. Informeer bij je verzekeraar als je een 

dergelijke regeling wilt. Overigens, slechts 5% van de arbeidsongeschikten is langer dan 2 jaar ziek. 

Hoe ziet de belasting schenkingen door een broodfonds? 

Die zijn onbelast, omdat het schenkingen zijn (anders dan uitkeringen uit een AOV, die wel belast 

worden). Het geld op je Triodosrekening blijft van jou en telt mee in je privévermogen. Je mag 

overigens per jaar tot een maximum van € 2.111,- (niveau 2015) belastingvrij schenken: dit is 

doorgaans meer dan voldoende om de schenkingen aan zieke collega’s te dekken. 

Ik overweeg om mee te doen, wat moet ik doen? 

Stuur een mail aan secretaris@kaasopbroodfonds.nl dat je geïnteresseerd bent. Nogmaals, je moet 

aanbevolen worden door minimaal twee bestaande leden. De welkomstcommissie van het Kaas op 

Broodfonds neemt contact met je op een organiseert een kennismakingsgesprek. Zij adviseren het 

bestuur over jouw deelname. Is dit advies positief, dan zal je worden gevraagd een introductie van 

jezelf te schrijven. Deze introductie gaat naar alle leden.  

Het kan zijn dat iemand bezwaar maakt tegen je deelname, dat telt mee in het besluit over je 

deelname. Dit is overigens nog niet voorgekomen. Het bestuur neemt de definitieve beslissing, 

waarna de administratieve afhandeling van je aanvraag gestart wordt.  
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