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  Het Broodfonds…                   

                   

                   

Voor wie 
!
• In een broodfonds kunnen allerlei beroepen meedoen: timmerlieden, schrijvers, 

ontwerpers, filmers, boeren, verpleegkundigen, boekhouders, koks, kappers. 
!

• Ook zelfstandigen met personeel, vennoten van een VOF, maten in een maatschap en 
directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV kunnen lid zijn van een 
broodfonds.

Je kunt meedoen aan een broodfonds: 
!
 1 Als je langer dan een jaar zelfstandig ondernemer bent    
 2 Als je minimaal €750,- gemiddeld per maand haalt uit de netto winst van je   

onderneming.

• Deelnemers aan een broodfonds spreken af om elkaar financieel te steunen. 
!

• Daarom is het zo belangrijk dat je de mensen in je broodfonds kent en vertrouwt. 
!

• En daarom kun je je alleen bij een bestaand broodfonds aansluiten, als anderen je 
voordragen.
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  Hoe het werkt…                   

                   

                   

• Broodfondsen zijn gebaseerd op vertrouwen.  
!

• Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig en maximaal vijftig ondernemers, 
die elke maand geld opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening. 
!

• Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen in zijn broodfonds maandelijks 
schenkingen om van rond te komen. 
!

• Vrijwel alle zieke ondernemers zijn binnen twee jaar weer aan het werk, daarom 
duren deze schenkingen maximaal twee jaar.  
!

• Er is ook een eigen risico: de eerste maand na ziekmelding is voor eigen 
rekening
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  Hoe het werkt…                   

                   

                   

Verschillende inkomens naast elkaar… 
!
• In ieder broodfonds bestaan verschillende inkomens naast elkaar.  

• Deelnemers kiezen hun schenkingsniveau en zetten elke maand het bedrag 
opzij dat bij dat inkomen hoort.  

• Wie een hoog schenkingsniveau kiest, schenkt hogere bedragen dan iemand 
die voor een laag schenkingsniveau kiest.  

• De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer gelijk. De schenking moet passen 
bij het maandinkomen dat iemand heeft.
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  Schenkingsniveau’s…                   

                   

                   

• Deelnemers kunnen twee keer per jaar hun schenkingsniveau aanpassen, 
per 1 januari of per 1 juli.  
!

• Twee maanden voor deze datum geef je dit door aan de administratie van 
het Broodfonds. 
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  Meer informatie?                   

                   

                   

• Voor wie meer informatie over het broodfonds wil: 
!

• www.broodfonds.nl  
• Anja Fatah, afatah@versatel.nl (secretaris Broodfonds Hoogeveen) 
• d 
• Je kunt ook contact opnemen met Bernhardus Annen, Monique Huizenga of 

Johan Massier; zij zijn alledrie lid van het Broodfonds Hoogeveen en 
betrokken bij De Wijk Werkt

http://www.broodfonds.nl
mailto:afatah@versatel.nl

