
Inkomen bij ziekte



Arbeidsongeschiktheidsverzekering

• AOV is kostbaar

• Uitsluiting of verhoging door medisch verleden



Zoektocht naar alternatieven

• Zelf een buffer opbouwen (sparen)

• Lenen 

• VoorzieningenFonds



Wat is een VoorzieningenFonds?

• Een schenkkring voor en door ondernemers, die voor dit 
doel een vereniging vormen

• Zij verzorgen gezamenlijk inkomen van de leden bij ziekte 
en arbeidsongeschiktheid op basis van schenking



Voor wie is een VoorzieningenFonds?

• Alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
• Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)
• Freelancers
• Vennoten van een VOF
• Maten in een maatschap
• Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) van een B.V.



Hoe werkt een VoorzieningenFonds?

• Vereniging minimaal 20, maximaal 50 ondernemers

• Vereniging heeft bestuur en inschrijving KvK

• Iedereen spaart maandelijks een bedrag op zijn eigen 
nieuw te openen bankrekening (ING)

• Bij ziekte ontvang je maandelijks een schenking van de  
overige leden

• Hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag 
waarvoor je gekozen hebt

• Schenkingsduur is maximaal 24 maanden met een 
wachttijd van 1 maand



Inleg- en Schenkingsvarianten

Schenking Inleg

per maand per maand

750,00€     33,75€    1.215,00€  

1.000,00€  45,00€    1.620,00€  

1.500,00€  67,50€    2.430,00€  

2.000,00€  90,00€    3.240,00€  

2.500,00€  112,50€  4.050,00€  

Maximale buffer

(36 maanden inleg)



Hoe werkt een schenking bij ziekte?

Zieke ontvangt
Voorbeeld 
schenkkring 41 deelnemers
1 persoon ziek (€ 2.000,-)

Inleg overige deelnemers
1) 10 x €   45,00 (€ 1.000,-)
2) 10 x €   67,50 (€ 1.500,-)
3) 10 x €   90,00 (€ 2.000,-)
4) 10 x € 112,50 (€ 2.500,-)

schenking 
€ 2.000,-

4) 10x 
€ 71,43

1) 10x 
€ 28,57

3) 10x 
€ 57,14

2) 10x 
€ 42,86



Wat als er 10 tegelijk ziek zijn?

• Statistisch gezien bijna uitgesloten (CBS)

• Ziekteverzuim binnen schenkkringen in de afgelopen    
5 jaar 1,27%

Mogelijkheden
• Schenken naar rato 

• 3 maanden vooruitbetaling van de inleg (besluit ALV)



Ziek- en betermelden

• Ziek- en betermelden bij het bestuur (van 20% tot 100%)

• Het bestuur houdt regelmatig contact met de zieke

• Langer dan 4 weken ziek, dan worden de leden geïnformeerd

• Sociale controle binnen de vereniging is groot



Voordelen voor u als ondernemer

• Inleg blijft van u

• Maximaal 36 maanden buffer 

• Ook voor starters (maximaal € 1.000,-)

• 2 x p/jaar mogelijkheid aanpassen schenkbedrag

• Maandelijks op te zeggen

• Bij overlijden een schenking van 3 maanden

• Deelname kan zolang u ondernemer bent, ook na ziekte 

• Geen leeftijdsgrens



Wat regelt VoorzieningenFonds Beheer

• Werven van nieuwe leden

• Oprichten van de vereniging

• Ontzorgen van de leden

• Ledenadministratie

• Financiële administratie

• Ziek- en herstelmeldingen coördineren

• Het regelen van de schenkingen

• Ondersteunen van het bestuur



Werkzaamheden bestuur

• Acceptatie nieuwe deelnemers 

• Regelen van de jaarvergadering

• Ziekmeldingen aannemen

• Contact houden met de zieke

• Ziekmelding doorgeven aan VoorzieningenFonds

• Beheer verenigingsrekening (penningmeester)

• Schenking goedkeuren (penningmeester)



Wat kost het?

• Eénmalige kosten € 395,- excl. BTW per deelnemer

• Maandelijkse contributie € 10,- per deelnemer

• Bankkosten € 1,55 per maand (voor ING)



Deelnemen? Neem dan contact met ons op.

Tel. 074 – 3 777 001

www.voorzieningenfonds.nl


