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VOORZIENINGENFONDS ONDERNEMEND TWENTE 
 
Leuk dat je belangstelling hebt voor ons voorzieningenfonds.  
In deze flyer vind je meer informatie over het wat, waarom en hoe van ons 
fonds.  
 
Heb je belangstelling? Laat het ons weten door: 

• Je aan te melden via de mail op info@flinkbc.nl  

• Te bellen of te whatsappen met Marijke Hoekstra: 0622508311 
 

Waarom een voorzieningenfonds?  
 

1. Een voordelige manier om je voor de financiële risico’s van ziekte te 
beschermen gedurende je eerste 2 ziektejaren; 
 

2. Dikke korting op je arbeidsongeschiktheidsverzekering doordat je voor je 
AOV 2 jaar wachttijd kunt instellen. Dat scheelt flink in de premie! 
 

3. Een makkelijke manier om te netwerken en te connecten met andere 
ondernemers in de regio. Je onderneemt niet alleen, maar hebt collega-
ondernemers die graag met je meedenken en die jouw expertise 
misschien ook goed kunnen gebruiken! Samen staan we sterk!  

 
Meer weten over hoe een schenkkring (zoals ons voorzieningenfonds) werkt?  
Kijk het filmpje: https://voorzieningenfonds.nl/presentatie#video  
 
Hoe zit het met inleg en schenking?  

 
 
Lees verder op de volgende pagina’s:   
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1. Waarom zou ik juist willen kiezen voor dit fonds?  
De leden van het voorzieningenfonds Ondernemend Twente wonen allemaal in 
Twente én willen elkaar graag ondersteunen bij ziekte en bij het 
ondernemerschap zelf. Herken je je daarin? Lees dan vooral verder ;-)  
 
Je kiest voor dit fonds wanneer je het belangrijk vindt dat: 
 

 Samen staan we sterk!   
Dat betekent duidelijke communicatie van en naar de leden, 
transparantie vanuit het bestuur, openlijk zorgen en vragen delen met 
elkaar, zonder angst dat je dom gevonden wordt of dat je de enige bent 
die vragen durft te stellen. Samen staan we sterk! Dát is het 
uitgangspunt van ons fonds.  
 

 Duidelijk is waar we voor staan en dat in alles wat we doen laten zien. 
Geen angst en controle, maar vertrouwen en duidelijkheid. En dat laten 
we zien! Je weet waar je aan toe bent en wat er van je verwacht wordt. 
Ja, dat betekent natúúrlijk dat je je premie op tijd betaalt. En ook dat je je 
gedragen voelt als je onverhoopt ziek wordt. Dáárvoor stap je immers in 
een voorzieningenfonds.   
 

 We nemen onze besluiten democratisch 
Meerderheid van stemmen geldt. We zijn allemaal slimme mensen die 
een onderneming kunnen hebben. Dan kunnen we ook besluiten nemen 
en ons daaraan houden. Helder en duidelijk.  
 

 We elkaar kennen, en weten wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
We weten van elkaar wie we zijn, wat we doen en waar we elkaar in 
kunnen helpen. Niet alleen maar zorgen voor elkaar als we ziek zijn, maar 
juist ook als ondernemende netwerkpartners in goede tijden. Je hoeft 
echt geen dikke vrienden te worden. Maar het betekent wel dat je wilt 
investeren in het elkaar leren kennen door deel te nemen aan 
bijeenkomsten.   

 

 Waarin je gebruik maakt van elkaars kennis en kunde 
Wij weten meer dan Ik. Laten we dan ook vooral gebruik maken van 
elkaars kennis en ervaring. Dat betekent dat wanneer jij veel kennis hebt 
van iets, we die graag inzetten binnen ons fonds of onze ondernemingen. 
Laat je zien en horen!    
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 Maar bovenal, dat het fonds doet waarvoor het bestaat: financieel 
ondersteunen bij ziekte.  
En dat doen we zo zorgvuldig en menselijk mogelijk. Snel contact als je 
ziek bent. Duidelijkheid over hoe dat financieel werkt. Ondersteuning 
waar nodig. En een heel fonds met leden wat voor je klaar staat in deze 
moeilijke periode.  

 
 
2. Hoe wij werken 
 

1. We werken met een democratisch gekozen bestuur: dat wil zeggen dat 
de meeste stemmen gelden en het bestuur werkt voor de leden en 
vanuit de leden. 
 

2. Het bestuur bestaat in elk geval uit een voorzitter, een penningmeester 
en een secretaris. 

 
3. Daarnaast werken we met commissies.  

De volgende commissies zijn nodig: 
 

a. De aanmeldcommissie: zij ontvangen nieuwe aanmelders, 
plannen een kennismakingsgesprek (via videobellen) in en 
vertellen hoe wij werken. Na het kennismakingsgesprek brengen 
zij advies uit aan de leden over dit nieuwe lid.  
 

b. De aandachtcommissie: zij houden contact met de zieken, 
brengen een bezoekje en geven steun waar nodig.  

 
c. De feestcommissie: Zij zorgen voor leuke activiteiten en plannen 

de informele bijeenkomsten waarin we elkaar kunnen leren 
kennen.  

 
d. De kascommissie: Zij controleren de administratie van het fonds 

eens per jaar.  
 

4. We verwachten van iedere deelnemer minimaal dat zij:  
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a. Aanwezig zijn op de jaarlijkse ledenvergadering, en op minimaal 
1 informele bijeenkomst per jaar. Meer mag altijd. Minder liever 
niet.   
 

i. Lukt dit door omstandigheden niet? Dat kan natuurlijk 
voorkomen en kunnen we best begrijpen. De 
verantwoordelijkheid ligt bij jou zelf om dan contact op te 
nemen met het bestuur en dit aan te geven.  

 
Wij willen graag grote betrokkenheid van leden binnen ons 
fonds, dus het uitgangspunt is dat je meedoet. Maar we 
blijven wel menselijk. Komt er iets tussen, zit je klem in je 
agenda, of ben je ziek? Meld ons dat dan. Communicatie 
maakt een wereld van verschil, dus zoek contact met ons en 
praat erover. Samen komen we er vast uit!  
  

b. Een actieve rol vervullen binnen ons fonds. Dat betekent dat je 
doet wat bij je past en wat binnen je mogelijkheden ligt, en 
natuurlijk ook waar het fonds je hulp dan bij nodig heeft. Dat kan 
betekenen dat je een rol in het bestuur pakt, of in een van de 
commissies stapt. Of het kan betekenen dat je goed bent in 
regeldingen of techniek en dan de ledenvergadering technisch 
ondersteunt, of de afspraken notuleert. Kortom, vertel wat je kan, 
en geef aan wat je wilt. Samen bouwen we het fonds!  
 

i. We verwachten dat iedereen minstens eens per 5 jaar een 
actieve rol invult binnen het fonds. Hou je hier rekening 
mee?   

 
 
3. Procedure voor nieuwe aanmelders 
 
Supertof dat je je wilt aanmelden bij ons fonds. Dat betekent dat je onze visie 
omarmt en onze werkwijze ziet zitten. Maar hoe gaat het nu verder?  
 

1. Meld je aan voor een eerste kennismaking bij Marijke Hoekstra via de 
mail: Info@flinkbc.nl , of via telefoon of WhatsApp op nummer 06-
22508311. Doe je dat voor 30 november? Dan kun je gebruik maken van 
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de kortingscode van Marijke bij het aanmelden bij ons fonds, en krijg je 
10% korting op je inschrijfkosten.  

 
2. De aanmeldcommissie plant een videobel-afspraak in met jou en de 

aanmeldcommissie. Voorafgaand aan dit gesprek schrijf je een korte 
mail met daarin wie je bent, wat je doet, en wat je zoekt in een fonds.  
 

3. Tijdens het videobel gesprek maak jij alvast kennis met de 
aanmeldcommissie, en zij met jou. Ben je daarna nog steeds 
enthousiast? Dan maak je dat kenbaar. Dat kan gelijk, maar dat mag je 
ook binnen een week doen per mail. Dan kun je nog even overdenken 
wat je wilt.  
 

4. Zodra jij aangeeft dat je nog enthousiast bent, sturen we jouw 
aanmelding, met mail en advies van de aanmeldcommissie door naar 
alle leden. De leden hebben allemaal een vetorecht. Dat betekent dat 
ieder lid mag aangeven of ze je aanmelding willen afwijzen. Hiervoor 
hoeven ze geen reden te geven.  
 

a. Een veto krijgen is natuurlijk niet leuk. Toch hebben de leden dit 
recht, omdat we willen voorkomen dat je ineens samen met 
iemand in een fonds zit waar je geen vertrouwen in hebt. Omdat 
vertrouwen superbelangrijk is in een voorzieningenfonds -je 
schenkt elkaar immers geld als je ziek wordt, en daarin gaan we uit 
van het vertrouwen in je goede bedoelingen- is het vetorecht de 
manier waarop je zeker weet dat je met mensen in een fonds zit 
waar jij op durft te bouwen. Ook voor jou, als je nieuwe lid wordt, 
een fijne zekerheid!  

 
5. Is er geen veto uitgesproken binnen 1 week? Dan betekent dat, dat je 

bent aangenomen als nieuw lid. Welkom! Je ontvangt van ons een mail 
en de instructies voor je formele inschrijving in ons fonds.  

 
6. Is er wel een veto uitgesproken? Dan krijg je dat ook van ons te horen, 

we sturen je dan een mail of bellen je persoonlijk. Helaas kun je je dan 
niet aansluiten bij ons fonds. Kijk dan opnieuw op de website van 
voorzieningenfonds Nederland voor een ander fonds bij jou in de buurt.  
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4. Tenslotte:  
A. We zijn nog niet gestart, want daarvoor hebben we 20 leden nodig. Maar 

we zijn er wel al bijna. Dus wil je meedoen? Weet dan dat we binnenkort 
gaan oprichten en je vanaf het begin mee kunt bepalen over hoe ons 
fonds gaat werken en welke rol je wilt vervullen.  
 

B. Meer weten over hoe een voorzieningenfonds werkt? Kijk voor 
veelgestelde vragen op https://voorzieningenfonds.nl/faq  
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