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Artikel 1 Algemene bepalingen / Definities 
 

1. Branchevereniging: Brancheverenging Kleinschalige Zorg, afgekort BVKZ. 
2. Bestuur: Het algemeen Bestuur van BVKZ. 
3. ALV: Algemene ledenvergadering van BVKZ. 
4. De “doelen” van de Branchevereniging zijn beschreven in haar statuten. 
5. Leden van de branchevereniging zijn zelfstandig gevestigde 

ondernemingen/professionals, welke werkzaam zijn op het gebied van de kleinschalige 
zorg. 

Artikel 2 Algemeen 
 
1. Het Bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  
2. Het Bestuur vergadert minimaal viermaal per jaar. 
3. Het Bestuur is tegenover derden tot geheimhouding verplicht. 
4. Het Bestuur kan zich tijdens een Bestuursvergadering of algemene ledenvergadering 

doen bijstaan door adviseurs. Deze kunnen op de Bestuursvergaderingen worden 
uitgenodigd.  

Artikel 3 Eindverantwoordelijkheid van het Bestuur  
 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor de statutair aan haar toegekende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

Artikel 4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Bestuur  
 
De statutaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Bestuur zijn: 
 

1. De besturende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en 

besluitvorming in het kader van het besturen van de vereniging en zijn 

oordeelsvorming in het kader van zowel het besturen als het werkgeverschap van de 

Directie;  

2. De bevoegdheid tot klankborden of de adviserende bevoegdheid;  

3. De verantwoordelijkheid als werkgever van de Directie;  

4. De verantwoordelijkheid inzake strategische beleidsvorming, het vaststellen van de 

statuten, het reglement van het Bestuur, het Directiestatuut, het (strategisch) 

jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de vereniging.   

5. De goedkeuringsbevoegdheden conform de statuten;  

6. De verantwoordelijkheid inzake de eigen werkzaamheden van het Bestuur;  

7. De verantwoordingsplicht aan de leden op de ledenvergadering van de vereniging.  
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Artikel 5 Taken van het Bestuur  
 
Ter uitvoering van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft het Bestuur de taak 
om:  
 
1. Te besturen;  

2. De Directie met raad terzijde te staan;  

3. Het werkgeverschap van de Directie te vervullen;  

4. Conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door de Directie te nemen besluiten 

te verlenen;  

5. Zijn eigen werkzaamheden te plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren;  

6. Zich te verantwoorden over de onder art. 5.1 tot en met 5.5 genoemde taken.  

Artikel 6 Taken van de voorzitter 

De voorzitter heeft de taak om: 

1. Het Bestuur te vertegenwoordigen naar de vereniging toe; 
2. De vereniging incidenteel te vertegenwoordigen bij externe contacten; 
3. De vereniging te vertegenwoordigen in Bestuurlijk overleg en bij Bestuurlijke 

besluitvorming; 
4. De vergaderingen van het Bestuur en de algemene ledenvergadering te leiden; 
5. Samenvattingen te maken en besluiten op Bestuursvergaderingen vast te stellen; 
6. Het Bestuursbeleid op de algemene ledenvergadering toe te lichten en te 

verdedigen.  
7. Namens het Bestuur frequent contact onderhouden met de Directie over de 

voortgang van het strategisch plan, jaarplan en de ontwikkelingen in de sector; 
8. Namens het Bestuur adviseren, klankborden en aanwijzingen geven aan de Directie 

ten behoeve van realiseren van de doelen van de vereniging en ontwikkeling en 
uitvoering van strategische beleidsvorming; 

9. Namens het Bestuur optreden als werkgever van Directie. 

Artikel 7 Taken van de secretaris 

De secretaris heeft de taak om: 

1. Het Bestuursbeleid op de algemene ledenvergadering toe te lichten en te verdedigen;  
2. Het (technisch) voorzitterschap bij Bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de 

voorzitter over te nemen; 
3. De administratie en correspondentie en - indien van toepassing - de ledenadministratie te 

voeren; 
4. Alle vergaderingen voor te bereiden en te beleggen. 

De secretaris heeft met uitzondering van artikel 7.1 en 7.2 de taken gedelegeerd aan de 
Directie en het verenigingsbureau. 
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Artikel 8 Taken van de penningmeester 

De penningmeester heeft de taak om: 

1. Betrokken te zijn bij de financiële verslaglegging en adviseert regelmatig, doch minstens 
eenmaal per jaar, de overige Bestuursleden over de prognoses, jaarrekening, begroting 
e.d.; 

2. Betrokken te zijn bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij 
de jaarrekening; 

3. De jaarrekening en de begroting te presenteren aan de algemene ledenvergadering; 
4. Het (technisch) voorzitterschap over te nemen bij Bestuursvergaderingen bij afwezigheid 

van de voorzitter en secretaris; 
5. De facturen voor akkoord te tekenen, conform vastgestelde procedure. Op verzoek van 

de penningmeester kan ook een ander Bestuurslid voor akkoord tekenen. 

Artikel 9 Taken van het verenigingsbureau 
 

Het Bestuur heeft de taken uit de volgende, niet limitatieve, opsomming gedelegeerd aan 
het verenigingsbureau:  
1. Werving & inschrijving van (aspirant) leden;  

2. Advisering van het Bestuur ten aanzien van aanvragen tot het lidmaatschap  

3. Beheer van het ledenregister en ledenadministratie; 

4. Aanspreekpunt voor leden; 

5. Heffen van contributie; 

6. Gesprekspartner overheid en overige instanties; 

7. Bevordering en bewaking van de kwaliteit, en ondersteuning van organisatieontwikkeling 
van de leden; 

8. Ondersteuning bij incidenten; 

9. Publiciteit van de branchevereniging.  

Artikel 10 Bevoegdheid en verantwoording verenigingsbureau 
 
1. Het verenigingsbureau staat onder leiding van de Directie. De taken en bevoegdheden 

van de Directie zijn uitgewerkt in het Directiestatuut en de functiebeschrijving. 
2. Het verenigingsbureau voert al die taken uit waartoe door het Bestuur is besloten en 

opdracht is verleend aan het verenigingsbureau. In het bijzonder de taken zoals 
genoemd in artikel 9 van dit huishoudelijk reglement.  

3. Op verzoek van het Bestuur vindt een overleg plaats met het verenigingsbureau over de 
voortgang en invulling van de aan haar toegewezen taken. 

Artikel 11 Samenstelling van het verenigingsbureau 
 

Het verenigingsbureau bestaat uit een (of meerdere) medewerker(s) met verschillende 
resultaat- en verantwoordelijkheidsgebieden. 
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Artikel 12 De ALV (Algemene ledenvergadering) 
 

De ALV wordt tenminste tweemaal per jaar bijeengeroepen. Aan haar komen alle 
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen, waarbij in de tevoren 
aan alle leden toegezonden agenda is opgenomen dat besluitvorming zal plaatsvinden. 

Artikel 13 Procedure lidmaatschap 
 

1. Lidmaatschapsvoorwaarden zijn: 
De zorgaanbieder:  

- biedt daadwerkelijke fysieke zorg en/ of begeleiding aan cliënten of zal binnen 1 jaar 
starten als zorgaanbieder;  

- heeft een transparante en overzichtelijke bedrijfsvoering; biedt geen bemiddeling of 
alleen administratieve handelingen aan; doet niet sec aan payrolling;  

- heeft een aansprakelijkheidsverzekering; 
- heeft kennis genomen van de statuten van BVKZ;  
- is zich bewust van het feit dat ze per 1 november van elk jaar BVKZ dient te 

informeren over eventuele mutaties binnen de organisatie, o.a. het aantal fte’s, 
jaarrekening.  

Daarnaast:  
- is de organisatie in het bezit van een geldige VOG/GVA;  
- werkt de zorgaanbieder volgens de governance code;  
- bepalen de cliënten (mede) de invulling van de geleverde zorg;  
- dient de zorgaanbieder in het kader Wkkgz lid te zijn of te worden van een klachten- 

en geschillencommissie;  
- voldoet de zorgaanbieder aan de geldende wet- en regelgeving geldig in de zorg. 

 
2. Aanmelding voor lidmaatschap van een organisatie geschiedt door middel van een 

aanmeldingsformulier op website. 
3. De organisatie wordt ingeschreven als potentieel lid door het verenigingsbureau. 
4. Het potentieel lid levert een recente VOG/GVA (maximaal 1 jaar oud) en een recent 

uittreksel Kamer van Koophandel aan en ondertekent het aanmeldformulier waarmee 
het potentieel lid instemt met de lidmaatschapsvoorwaarden, statuten, privacyreglement 
en huishoudelijk reglement. 

5. Het verenigingsbureau controleert de opgeleverde documenten en de 
lidmaatschapsvoorwaarden. 
Indien de opgeleverde documenten niet akkoord zijn, krijgt het potentieel lid te horen 
waarom niet en kunnen nieuwe documenten opgeleverd worden of wordt er schriftelijk 
uitgelegd waarom de zorgaanbieder geen lid kan worden. 
Indien de opgeleverde documenten akkoord zijn, wordt door het verenigingsbureau op 
een aantal plaatsen bekeken of er verdere bijzonderheden over het potentieel lid te 
vinden zijn. Indien er relevante bijzonderheden gevonden worden, wordt er hierover 
contact gezocht met het potentieel lid. Indien het potentieel lid de bijzonderheden niet 
kan weerleggen, wordt er schriftelijk uitgelegd waarom het potentieel lid geen lid kan 
worden. 
Indien er geen bijzonderheden worden gevonden of het potentieel lid de bijzonderheden 
kan weerleggen, dan krijgt het potentieel lid een factuur ter betaling. Zodra de factuur 
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betaald is, is het potentieel lid officieel (aspirant) lid is van BVKZ en ontvangt deze een 
bewijs van lidmaatschap.  

6. Een aspirant lid is een aankomende zorgaanbieder die binnen 1 jaar start met bieden 
van zorg/ondersteuning. Een jaar na aansluiting bij BVKZ wordt contact opgenomen met 
het aspirant lid om te bepalen of overgegaan kan worden naar status van lid. 

 
Afhankelijk van mogelijke veranderende externe omstandigheden kan het Bestuur 
aanvullende eisen stellen aan de lidmaatschapseisen van BVKZ. 

Artikel 14 Contributie en kosten 
 

1. De contributie wordt (jaarlijks) door de ALV vastgesteld op voorstel van het Bestuur. 
2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op basis van omzet categorieën 

gebaseerd op de jaarrekening van de holding inclusief bijbehorende zorgentiteiten. 
Jaarlijks leveren de leden in juli de jaarrekening op van het jaar daarvoor (t-1). (Deze 
informatie wordt gebruikt om de eindfactuur op te stellen.) 
In januari krijgen leden een factuur krijgen met hetzelfde contributiebedrag als het jaar 
er voor (hiermee wordt voorkomen dat BVKZ in liquiditeitsproblemen zou kunnen 
komen). In augustus wordt dit (positief/negatief) verrekend met de werkelijk te betalen 
contributie en krijgt elk lid een eindfactuur. 
In het geval van onderaannemerschap tussen leden van BVKZ wordt een omzet voor 
beide leden meegeteld in de contributieberekening. Dit omdat uitgegaan wordt dat beide 
partijen marge maken op deze omzet. Daarbij is het voor BVKZ administratief niet 
mogelijk om op enige wijze rekening te houden met de aanwezigheid van 
onderaannemerschap bij de vaststelling van de contributiebijdragen.   

3. Een lid is minimaal een volledig kalenderjaar lid van de vereniging. 
4. Bij uitblijven van een reactie van een betreffend lid kan het verenigingsbureau een 

schatting maken en op basis daarvan de hoogte van de contributiefactuur bepalen. 
5. Behalve contributie kan er sprake zijn van donateurs. Dit zijn organisaties, instanties 

en/of bedrijven welke de branchevereniging een warm hart toe dragen en geen deel uit 
maken van de branchevereniging. Het Bestuur houdt zich het recht voor donaties te 
weigeren. 

6. De leden zijn verplicht hun contributie jaarlijks, na ontvangst van de factuur, te voldoen 
op de door de penningmeester vast te stellen wijze. 

7. Alle kosten die de Branchevereniging maakt en die vooraf de goedkeuring hebben 
verkregen van de ALV worden indien van toepassing op de leden verhaald, gelijk aan de 
betalingscondities, welke vast te stellen is door de penningmeester. 

8. De leden die niet overeenkomstig de wijze, zoals vastgesteld in de statuten alsmede in 
dit huishoudelijk reglement, aan hun geldelijke verplichtingen hebben voldaan worden 
hierop door het verenigingsbureau namens de penningmeester aangesproken. 

9. Wanneer leden binnen 30 dagen daaropvolgend niet hebben voldaan aan hun geldelijke 
verplichtingen, zijn zij bovenop de contributie een extra bedrag verschuldigd van € 50,=. 

10. Leden die ook na 60 dagen nog niet aan de betalingsverplichtingen betreffende de 
contributie hebben voldaan, zijn tevens verplicht om de rentederving (te stellen op de 
vigerende wettelijke rente) en de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke 
incassokosten die de branchevereniging maakt te vergoeden. 

11. In geval van niet tijdige betaling, dienen de betreffende leden alle kosten te vergoeden 
die de branchevereniging maakt in verband met de wanbetaling van die leden en het 
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alsnog verkrijgen van de betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als 
buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van 
rechtskundige bijstand, in of buiten rechte. 

12. In geval van niet tijdige betaling zijn de betreffende leden automatisch in gebreke. Die 
leden zijn dan, naast de hoofdsom aan de branchevereniging de wettelijke vigerende 
rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de 
invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald. 

13. De buitengerechtelijke incassokosten, behoudens het bepaalde in Artikel 3, lid 6, zullen 
minimaal gesteld worden op 15 % van het door de betreffende leden aan de 
branchevereniging verschuldigde, terwijl kosten bovendien minimaal € 50,= zullen 
bedragen. 

 

Artikel 15 Presentie / Stemmen / Deelname 
 

1. Leden zijn bij voorkeur aanwezig op een ALV. 
2. Leden hebben op een ALV bij stemming één stem, tenzij hier in overleg met bestuur op 

afgeweken is. Afwijking kan alleen plaats vinden indien meerdere organisaties zich vanuit 
een samenwerkingsvorm hebben aangemeld. Echter de voorzitter van het Bestuur of 
diens vervanger heeft een beslissende stem in geval van een gelijke verdeling van de 
stemmen.  

3. Leden kunnen zich laten vervangen door een gemachtigde. Stemming bij volmacht is dan 
derhalve mogelijk. Een lid kan, naast het uitbrengen van zijn eigen stem, van ten 
hoogste twee andere leden hun stem uitbrengen mits hij voorafgaand aan de algemene 
vergadering een daartoe strekkende schriftelijke volmacht overhandigt aan de voorzitter 
van de vergadering. 

4. Activiteiten en besluiten voor de leden zijn verplicht, mits deze middels een besluit op de 
ALV zijn vastgelegd. 

Artikel 16 Verplichtingen van de leden, aansprakelijkheid 
 

1. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om het lid dat naar inschatting van het 
Bestuur de GOEDE naam van de branchevereniging op enigerlei wijze schade kan 
berokkenen, ter discussie kan stellen en/of in diskrediet kan brengen, dan wel naar 
inschatting van het Bestuur zich niet aan de geldende afspraken houdt, niet toe te 
laten tot de branchevereniging of te royeren als lid. 

2. Alle door BVKZ verstrekte informatie, op welke wijze deze dan ook is gepubliceerd, zij 
het schriftelijk, per e-mail, in publicaties, in nieuwsbrieven, via social media of op de 
website, is met grote zorgvuldigheid vergaard en samengesteld en wordt voor 
publicatie gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Desondanks valt nooit helemaal 
uit te sluiten dat informatie deels achterhaald, onvolledig of anderszins onjuist zou 
kunnen zijn.  
Indien een lid eventuele onvolkomenheden ontdekt in informatie die door BVKZ is 
verstrekt, zal het lid BVKZ hierover terstond informeren, opdat de betreffende 
onvolkomenheid direct kan worden hersteld in het belang van de leden van BVKZ en 
hun toegang tot informatie die behalve relevant en actueel, ook volledig en correct is. 
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Het lid zal nimmer de vereniging, bestuursleden en/of medewerkers aansprakelijk 
stellen voor eventuele tekortkomingen in de informatie die door of namens BVKZ 
beschikbaar is gesteld. 

3. Alle informatie die BVKZ verstrekt is slechts bedoeld om te worden gebruikt door het 
lid zelf. Het is het lid niet toegestaan om deze informatie, al dan niet tegen betaling, 
aan derden beschikbaar te stellen. Het lid draagt er zorg voor dat medewerkers of 
anderen, die voor haar werk verrichten of met haar (samen)werken, hiervan 
kennisnemen en daarmee op de hoogte zijn van dit verbod.  

4. De schade die BVKZ lijdt door overtreding van enige bepaling uit dit artikel, door of 
onder verantwoordelijkheid van een lid, zal op het lid verhaald worden. Mocht BVKZ 
aansprakelijk worden gesteld door derden als gevolg van een overtreding door een 
lid van het verbod, zal het betreffende lid in vrijwaring worden opgeroepen.  

 

Artikel 17 Commissies 
 

1. Commissies worden door het Bestuur benoemd. De commissies kiezen uit hun midden 
een voorzitter. 

2. Alle commissies zijn ondergeschikt aan het Bestuur. 
3. De commissies, welke naar het oordeel van het Bestuur daarvoor in aanmerking komen, 

brengen geregeld verslag uit aan het Bestuur van de door hen gedane werkzaamheden. 

 

Artikel 18 Wijzigingen huishoudelijk reglement 
 

Wijziging van het huishoudelijk reglement is slechts mogelijk, door middel van een besluit 
van de ALV waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar een wijziging van het 
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.  
 

 
 

 


