DEELNEMEN AAN HET NWW BROODFONDS?
Wat is het: een Broodfonds is een groep personen met een gedeelde professionele
achtergrond, georganiseerd als ‘schenkkring’, die fungeert als alternatief voor of aanvulling
op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers en consultants. Het principe
van een broodfonds is dat een lid bij langdurige ziekte een maandelijks bedrag geschonken
krijgt van de overige leden. Op dit moment zijn er 435 broodfondsen in Nederland met in
totaal meer dan 19.500 deelnemers en dat aantal groeit nog steeds! Deze broodfondsen zijn
aangesloten bij de BroodFondsMakers coöperatie (BFM – www.broodfonds.nl).
Wie zijn wij: NWW Broodfonds is opgericht door leden van de verenigingen NEDWORC en
Waterforce en de coöperatie WaterFocus. Sinds enige tijd is deze basis verbreed met
Zelfstandige Professionals die door hun werkzaamheden of interesse een verbinding hebben
met de werkgebieden van hiervoor genoemde organisaties. De eerste leden buiten deze
organisaties komen vanuit Ruimteschepper, een organisatie van Zelfstandige Professionals in
de Geo-ICT, die via hun vakgebied van de digitale kaarten en het beheer van onze
buitenwereld ook een relatie hebben met de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij
en onze omgeving.
Voor wie staan wij open: Het NWW Broodfonds staat open voor Zelfstandige Professionals
die door hun werk, studie of interesse een rol willen spelen in een duurzame ontwikkeling in
onze maatschappij, zowel op nationale als internationale schaal en die hun vaste woonplaats
in Nederland hebben.
Op dit moment telt NWW Broodfonds zevenentwintig leden waarvan 5 bestuursleden. Het
bestuur bestaat uit Katrien van ’t Hooft (voorzitter), Siebe Bosch (aftredend
penningmeester), Aiso Vos (secretaris), Alexander Mueller (aanstaand penningmeester) en
Bert ten Brinke (algemeen bestuurslid). Het bestuur wordt begeleid door BFM.
Hoe werkt het: Het NWW Broodfonds is in feite een verzameling van persoonlijke
bankrekeningen van de leden. Ieder lid stort maandelijks automatisch een vast bedrag op
een aparte bankrekening die op zijn eigen naam staat en waarop hij of zij een tegoed spaart.
Het geld dat op de rekening staat blijft, na aftrek van schenkingen en de maandelijkse
contributie, gewoon van de rekeninghouder.
De bankrekeningen worden beheerd door het bestuur. Wanneer één van de leden langdurig
ziek wordt, kan hij of zij aanspraak maken op een maandelijkse schenking vanaf de
rekeningen van alle leden, tot een maximum van twee jaar en voor zover er voldoende geld
op de rekeningen staat. Doordat de individuele schenkingen klein zijn, vallen ze onder de
belastingvrije schenkingsvoet en hoeven ze niet aan de belastingdienst te worden
opgegeven.
Inlegniveaus: Leden mogen zelf kiezen welk bedrag ze maandelijks willen inleggen. Het
schenkingsniveau dat ze bij ziekte ontvangen van de leden is evenredig met de grootte van
de eigen inleg. NWW Broodfonds onderscheidt de volgende negen niveaus:

Niveau inleg en
schenking
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9

Maandelijkse contributie
€10,€10,€10,€10,€10,€10,€10,€10,€10,-

Totaal maandelijkse
storting
€32,50
€43,75
€55,00
€66,25
€77,50
€88,75
€100,00
€111,25
€122,50

Maandelijkse schenking
bij 100% ziekte
€500,€750,€1.000,€1.250,€1.500,€1.750,€2.000,€2.250,€2.500,-

De maandelijkse contributie van €10,- wordt gebruikt om de kosten van het NWW
Broodfonds te dekken. Hieronder vallen bankkosten, het beheer van de bankrekeningen, de
financiële administratie door BFM en algemene kosten van het NWW Broodfonds.
Naast de maandelijkse inleg en contributie wordt bij start van de deelname eenmalig €275,in rekening gebracht. Hieruit wordt de deelname aan het broodfonds door BFM betaald. Ook
de kosten van het administratiebureau, onderdeel van BFM, voor de intake van nieuwe
leden en het openen van de individuele rekeningen worden hieruit betaald.
De duur van de schenking: Een maandelijkse schenking vanuit het NWW Broodfonds start
ten vroegste 30 dagen nadat het lid ziek is geworden en duurt maximaal twee jaar.
De procedure: Wanneer een lid ziek wordt en het vermoeden heeft dat dit wel eens lang kan
gaan duren, licht hij of zij zo snel mogelijk het broodfondsbestuur in; bij voorkeur binnen de
eigenrisicotermijn van 30 dagen. Er zijn twee niveaus van ziekte: 50% en 100% en de hoogte
van de schenkingen is evenredig daaraan. Het bestuur houdt regelmatig ruggenspraak met
de zieke en diens vooruitzichten.
Voorwaarden voor deelname: Leden van NWW Broodfonds moeten zelfstandig ondernemer
zijn en ten minste lid zijn van één van de volgende organisaties: vereniging NEDWORC,
vereniging Waterforce en coöperatie WaterFocus en Ruimteschepper. Tevens kunnen
personen die niet zijn aangesloten bij een organisatie zich aansluiten, na toestemming van
het bestuur. Verder moeten leden een geldig Burgerservicenummer hebben.
Deelnemen? Neem contact op met Aiso Vos, secretaris, aisovos@gmail.com of met Katrien
van ’t Hooft, voorzitter, katrienvanthooft@gmail.com.
NWW Broodfonds
Broodfondsmakers:

www.nedworc.org/waq/nww-broodfonds
www.waterforce.nu/thema-s/broodfonds-nww
www.broodfonds.nl

