Statuten
Vereniging; Netwerk ZZP’ers in de Zorg
Artikel 1
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid;
1. De vereniging is genaamd ‘Netwerk ZZP’ers in de Zorg’ en is opgericht op 12-06-2019.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leveroy (6092NE, Kerkstraat 17A).
3. De vereniging bezit een beperkte rechtsbevoegdheid (informele vereniging).
4. De vereniging is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda onder
inschrijvingsnummer: 75321793

Artikel 2
Duur en boekjaar;
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 3
Doel en middelen;
1. De vereniging stelt zich ten doel tot het verbinden, verenigen, ondersteunen en bewaken van
de zelfstandig ondernemerschap in de zorg door zorgprofessionals, die HKZ (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd zijn.
2. Het bevorderen van professionele netwerk ter bevordering van hoogwaardig kwalitatieve
zorg.
3. Vanuit de persoonlijke zelfstandigheid wordt samenwerking aangaan op het gebied van o.a.;
acquisitie, (bij)scholing, intervisie, vervanging bij ziekte, en andere aanverwante zaken.
4. Door middel van het bewaken van het zelfstandig ondernemerschap, het vergroten van het
professionele netwerk, en het behoudt van kwalitatief goede zorgverlening.
5. Het vergroten van het professionele netwerk, en het behoudt van kwalitatief goede
zorgverlening.
6. De vereniging heeft geen winstoogmerk en handelt in het belang van het sociale domein.
7. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen vanuit contributies en andere
bijdragen.

Artikel 4
Lidmaatschap;
1. Leden zijn natuurlijke personen, die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn binnen de
zorgverlening.
2. Er kan alleen worden deelgenomen aan de vereniging indien men:
a. Toe is gelaten door het bestuur.
b. Het doel van de vereniging onderschrijft.
c. HKZ-gecertificeerd is.
d. Geen zwaarwegend bezwaar is uitgesproken tegen het (aspirant) lid.
3. Aspirant-leden voor het de vereniging worden geïntroduceerd/ uitgenodigd door een
bestaande deelnemer.
4. Het aspirant-lid moet zich uiterlijk twee maanden voor toetreding per mail aangemeld zijn bij
het bestuur van de vereniging.

5. Met het aspirant-lid wordt vooraf een kennismakingsgesprek gehouden met het bestuur.
6. Het bestuur geeft de namen van de aspirant-leden door aan de leden. Ieder lid heeft de
mogelijkheid een bezwaar uit te spreken tegen het lidmaatschap van een van de aspirantleden. Dit bezwaar moet altijd beargumenteerd zijn en de reden moet een zakelijk of privé
conflict met het aspirant lid zijn.
7. Indien een lid bezwaar uitspreekt en het bezwaar wordt door het bestuur goedgekeurd dan
wordt het aspirant-lid niet toegelaten.
8. Indien een aspirant-lid niet HKZ-gecertificeerd is, zoals bedoeld in lid 2, heeft het bestuur de
bevoegdheid om aspirant-lid toe te laten onder voorwaarden dat het (aspirant) lid binnen 36
maanden, na toetreding van deze vereniging, alsnog HKZ-gecertificeerd is.
9. Begunstigers zijn de niet-leden van de vereniging die zich bereid hebben verklaard de
vereniging financieel, of op elke andere wijze, te steunen.

Artikel 5
Rechten en verplichtingen;
1. De leden zijn gehouden de statuten en de regelementen van de vereniging, alsmede de
besluiten van het bestuur en/of van de algemene vergadering na te leven.
2. De leden zijn gehouden de vergaderingen van de vereniging, de intervisies, en de
(netwerk)bijeenkomsten zoveel mogelijk bij te wonen.
3. De leden zijn gehouden zich jegens elkaar collegiaal en professioneel te gedragen.
4. De leden zijn gehouden zich zoveel als mogelijk in te zetten voor het algemene belang van de
vereniging, met als doel hebbende de vereniging tot een gezamenlijk succes te maken.

Artikel 6
Einde lidmaatschap;
1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid, door opzegging van de vereniging, door
royement, of door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.
2. Het lidmaatschap kan door het bestuur worden beëindigd indien het lid langer dan 12
maanden niet meer HKZ-gecertificeerd is.
3. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien lid niet binnen het gestelde termijn van 36
maanden HKZ-gecertificeerd is, conform artikel 4, lid 8.
4. Indien lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt vindt er geen restitutie van de
ontvangen financiële bijdrage en/of donatie(s) plaats.
5. Opzegging door de vereniging, of beëindiging door Royement geschied door het bestuur,
medegedeeld onder opgaaf van redenen.
6. In geval van opzegging namens de vereniging/bestuur eindigt het lidmaatschap op de dag
zoals in het besluit vermeld. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst
hiervan tegen het besluit van de vereniging in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
7. Opzegging door het lid kan op elk moment van het kalenderjaar plaatsvinden. Opzegging
dient te allen tijde door middel van aangetekend schrijven of per e-mail te geschieden. Het
lidmaatschap eindigt per direct gerekend vanaf datum van ontvangst van opzegging.
Opzegging van het lid heeft nimmer invloed op eerder genomen besluiten door de algemene
vergadering.

Artikel 7
Royement;
1. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer een

lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprak zijn in geval
van fraude of schending van het privacy beleid (zie artikel 18).
2. Ontzetting geschiedt door het bestuur. De lidmaatschapsovereenkomst wordt in dat geval
geschorst. Het lid wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van het besluit onder opgave
van redenen. Het betrokken lid kan binnen 1 maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De schorsing
ontslaat het lid niet van zijn verplichtingen jegens de vereniging.
4. Een geschorst lid heeft geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.

Artikel 8
Het bestuur;
1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur
bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester. Indien zo
bepaald aangevuld met bestuursleden die kunnen worden aangewezen als vervangers van de
hiervoor genoemde functionarissen.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De
kandidaatstelling geschiedt niet d.m.v. een bindende voordracht.
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 1 jaar. Aftredende bestuursleden zijn
herbenoembaar voor een periode van 1 jaar.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na benoeming, stelt het bestuur de taken van de
bestuursleden vast en doet hiervan mededeling aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover
de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan van zijn of haar functie,
mits daarvoor een meerderheid is van tenminste twee derde van de stemmen.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap, of door te
bedanken voor de functie.

Artikel 9
Bestuursbevoegdheid;
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht de open plaatsen zo snel mogelijk te vervullen.
2. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
4. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit.
5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen noch tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10
Vertegenwoordiging;
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretaris of te samen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van
één van de genoemden te samen met een ander bestuurslid.
3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond
waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te
vertegenwoordigen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan
nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende
rechtshandeling is besloten.

Artikel 11
Rekening en verantwoording;
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te alle tijden zijn rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
3. Het bestuur legt de balans en de staat van de baten en de lasten met een toelichting ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
4. De algemene vergadering benoemd een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden
welke geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de balans
en de staat van baten en lasten en brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de
algemene ledenvergadering. De kascommissie wordt benoemd voor een periode van één
jaar en is aansluitend maximaal eenmalig herbenoembaar voor een periode van één jaar.
5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de
jaarstukken blijkt.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als hierboven benoemd tien jaar te bewaren.

Artikel 12
Contributie;
1. De leden zijn periodiek gehouden tot het betalen van een vaste contributie, welke door de
algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De vastgestelde contributie en
de daarbij behorende privileges worden opgenomen in het huishoudelijke regelement.
2. Indien er tussentijds activiteiten worden georganiseerd om het gezamenlijke én individuele
belang te dienen zullen de leden op persoonlijke titel en deelname worden verzocht een
extra tussentijdse donatie te doen om aan de kosten hiervan te kunnen voldoen.
3. Tijdens de algemene vergadering zal worden vastgesteld welk bedrag er minimaal in kas
moet zitten om eventueel onvoorziene kosten te kunnen dekken.
4. Aan het einde van het boekjaar worden verkregen inkomsten, in mindering van het in lid 12
lid 3 vastgestelde bedrag, uitgekeerd aan een goed doel binnen het sociale domein, welke,
op advies van het bestuur, zal worden bepaald en goedgekeurd tijdens de algemene
ledenvergadering bij een meerderheid van tenminste de helft van het aantal leden plus één.

Artikel 13
Donateurs;
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die
zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage
te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens
de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het
geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 14
Algemene vergaderingen;
a. Aan de algemene vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
b. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering
gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
c. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van
een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling
per email aan alle leden met gelijktijdige vermelding van de agenda.
d. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: Vaststelling van de notulen van de
vorige algemene vergadering; Jaarverslag van het bestuur; Financieel jaarverslag over het
afgelopen boekjaar; Verslag van de kascommissie; Vaststelling van de balans en van de staat
van baten en lasten; Vaststelling van de contributies; Vaststelling van de begroting;
Benoeming bestuursleden; Benoeming commissieleden; Rondvraag.
e. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door
haar/zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en haar/zijn plaatsvervanger verhinderd, dan
treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
f. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen
gemaakt. De notulen worden op de website van ‘Netwerk ZZP’ers in de Zorg’ gepubliceerd of
op een ander wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende
algemene vergadering te worden vastgesteld.
g. Aansluitend aan de algemene ledenvergadering, de jaar vergadering, of tussentijdse
vergadering, bestaat eventueel de mogelijkheid om gezamenlijk lezingen en/of (bij)scholing
te volgen, welke vooraf zullen worden bekend gemaakt aan de leden.

Artikel 15
Toegang en besluitvorming;
a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Leden die geschorst zijn, hebben geen
toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben
ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn allen de
behandeling van hun beroep bij te wonen.
b. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen
door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal
niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

c. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in
hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die
personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
d. Stemming over zaken geschiedt mondeling dan wel schriftelijk indien dit noodzakelijk wordt
geacht. Over alle betreffende voorstellen en zaken wordt voor zover de statuten niets anders
bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
e. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel
iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de
personen over wie wordt gestemd.

Artikel 16
Statutenwijziging;
a. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet
tenminste veertien dagen bedragen.
b. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging
tenminste veertien dagen vóór vergadering digitaal aan alle leden toegezonden.
c. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt aangenomen.
d. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.

Artikel 17
Reglementen;
a. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat geen bepalingen mag bevatten die in
strijd zijn met de wet en deze statuten. Het huishoudelijk reglement kan nadere
verplichtingen van de leden bevatten.
b. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de algemene
vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden, onder
voorwaarde dat tenminste de helft van het totale aantal leden aanwezig is.

Artikel 18
Privacy beleid;
a. Het bestuur is belast met het opstellen van een zorgvuldig privacy-beleid. Aan (aspirant-)
leden wordt, voor de verwerking begint, uitleg gegeven over en toestemming gevraagd voor
de verwerkingen.
b. Gedurende het lidmaatschap van de vereniging nemen leden kennis van de
persoonsgegevens van andere (aspirant-)leden.
c. Leden zullen de persoonsgegevens van andere (aspirant-)leden uitsluitend gebruiken om:
1. te besluiten of zij hun bezwaren tegen deelname van een aspirant-lid zullen uitspreken;
2. kennis te nemen van de identiteit van andere deelnemers van de vereniging.

Artikel 19
Slotbepaling;
a. In alle gevallen waarin door de statuten, een of meer reglementen of de wet niet is voorzien,
beslist het bestuur.
b. In afwijking van het gestelde in artikel 8, bestaat het bestuur voor de eerste maal, te weten
bij oprichting, uit de volgende personen:
Voorzitter:
Gaby de Jong, Kerkstraat 17A, 6092 NE, Leveroy.
Zelfstandig zorgverlener, oprichter van de vereniging.
Secretaris:
Kim Roijakkers, Landleven 136, 5658 HZ Eindhoven
Zelfstandig zorgverlener, mede oprichter van de vereniging.
Penningmeester:
Gijs Steijsiger, Weidehek 32, 4824 AS Breda
Juridisch - en belasting adviseur bij Kroon adviseurs, mede oprichter van de vereniging.
.

