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Informatiebijeenkomst broodfonds  
 
Meer dan 50 zelfstandige Goudse ondernemers steunen elkaar bij arbeidsongeschiktheid. 
Daarvoor hebben zij het Kaas op Broodfonds opgericht. De animo om op deze manier de kosten 
van arbeidsongeschiktheid te dekken, blijft toenemen. Nu, drie jaar later lijkt er in Gouda plaats 
voor een tweede broodfonds. 
 
De solidariteit en het saamhorigheidsgevoel, dat is wat ondernemers aanspreekt in het 
broodfonds. Vier jaar geleden had nog niemand gehoord van dit fenomeen, maar inmiddels telt 
Nederland 159 van zulke informele verenigingen, en zijn er tientallen in oprichting.  
 
Een broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandige ondernemers. Je kunt 
het zien als een ‘schenkkring’: wie ziek is, krijgt een bedrag van de andere deelnemers in zijn of 
haar broodfonds. Om dat te realiseren leggen alle leden maandelijks een bedrag in. 
 
Critici zijn sceptisch, maar in Gouda weten ze dat het werkt. Voorzitter Martine Vecht van het Kaas 
op Broodfonds: “Het is een hele stap om je ziek te melden als ondernemer. Inmiddels hebben we 
ervaring opgedaan met een zieke en dan merk je de kracht van dit goed uitgedachte concept. De 
kosten per persoon bleken gering en het voelde goed om een vangnet te kunnen bieden aan een 
collega. Ook het bewuste lid heeft de steun als hartverwarmend en bemoedigend ervaren.” 
 
Een broodfonds bestaat bij de gratie van vertrouwen en persoonlijk contact. Wordt het aantal 
deelnemers te groot, dan dreigt de anonimiteit. Met 51 leden kent het Kaas op Broodfonds 
daarom nu een wachtlijst. “Het is jammer om mensen te moeten teleurstellen,” vindt Martine 
Vecht. “Daarom hebben we contact met De Broodfondsmakers gezocht en organiseren we nu in 
samenwerking met hen een informatiebijeenkomst. Wie weet ontstaat daaruit een tweede 
broodfonds in Gouda en omstreken. Ik zou het in elk geval toejuichen.” 
 
Wil je bij deze avond aanwezig zijn? Stuur dan een mailtje naar info@broodfonds.nl. De 
bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 14 oktober aan de Spieringstraat 113 in Gouda. De 
presentatie begint om 19:30 uur, maar je kunt binnenlopen vanaf 19:15 uur. Vanzelfsprekend zijn 
er van het huidige broodfonds ook mensen aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. Bij 
voldoende animo nemen de belangstellenden desgewenst vervolgstappen. 
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Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u een kijkje nemen op www.broodfonds.nl of 
contact opnemen info@broodfonds.nl.  Ook het Kaas op Broodfonds heeft een website: 
www.kaasopbroodfonds.nl. Hier vindt u de contactgegevens van de bestuursleden. 
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