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LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
(1)

Coöperatieve Vereniging Thuis & Veilig U.A., statutair gevestigd te gemeente Gouda,
kantoorhoudende aan de Antwerpseweg 7, 2803 PB te Gouda, (handelsregister
69005435), hierna te noemen: “De Coöperatie”, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer Van den Hoogenband, directeur,

(2)

…………………………………………………………………………………..(Naam lidorganisatie), statutair
gevestigd te gemeente ………………………………………………(gemeente), kantoorhoudende aan
de ………………………………………………………………………..(adres, postcode),
te ………………………………………………………(plaats),
………………………………………………(handelsregister nummer), hierna te noemen: Lid, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
…………………………………………………………………………………, bestuurder,
(mevrouw/heer, initialen + voornaam, achternaam)

nemen het volgende in aanmerking:
(I)

De Coöperatie is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen, onder andere
door middel van het organiseren van een landelijk dekkende voorziening voor
onplanbare c.q. acute verpleegkundige zorg in avond, nacht en weekend;

(II)

Het Lid deelt de doelstelling van de Coöperatie en houdt rekening met de
gerechtvaardigde belangen van de Coöperatie;

(III)

Het Lid heeft kennis genomen en is op de hoogte van de werkwijze van de Coöperatie en
de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit en behorende bij het Lidmaatschap van
de Coöperatie;

en komen als volgt overeen:
1.

Definities
1. Deze overeenkomst wordt verder aangeduid met Lidmaatschapsovereenkomst.
2. De begrippen in deze Lidmaatschapsovereenkomst hebben dezelfde betekenis als de
begrippen opgenomen in de statuten van de Coöperatie.
3. Algemene vergadering: het orgaan bestaande uit de leden, alsmede de bijeenkomst van
de leden in een vergadering.
4. Bereikbaarheid: de mogelijkheid voor zorgvragers (al dan niet cliënten van leden van de
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Coöperatie) om, binnen door de Algemene vergadering vastgestelde voorwaarden, in
contact (‘oproep c.q. 1e melding’) te komen met de Regionale uitvoerder van de
Coöperatie.
Beschikbaarheid: de mogelijkheid voor zorgvragers (al dan niet cliënten van leden van de
Coöperatie) om, binnen door de Algemene vergadering vastgestelde voorwaarden en op
basis van verpleegkundige triage, zorg te ontvangen van de Regionale uitvoerder voor
zover het betreft de wachttijd en de reistijd gedurende de uitruk tot aan de voordeur van
de (geïndiceerde) cliënt.
CTV-Regio: Een door de Coöperatie Thuis & Veilig (CTV) bepaalde geografische eenheid
van een of meerdere HAP-regio’s waarbinnen de Regionale uitvoerder voor de
Coöperatie de zorg organiseert en levert zoals vermeld bij punt (I) van de considerans van
deze Lidmaatschapsovereenkomst.
HAP-Regio: de regio van een huisartsenpost; de kleinste geografische eenheid voor welke
een Regionale uitvoerder voor de Coöperatie de zorg levert zoals vermeld bij punt (I).
Lidmaatschapsbijdrage: heeft de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 4.
Lid: de individuele zorgaanbieder die - of het verband van zorgaanbieders dat - lid is van
de Coöperatie.
Opvolging: de reistijd naar en de zorg achter de voordeur die ten behoeve van de cliënt
plaatsvindt indien noodzakelijk geacht op basis van de professionele triage door de
ingeroosterde zorgprofessional.
Raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Coöperatie.
Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg (verpleging en verzorging): de
zorgprestatie als bedoeld in de NZa-beleidsregel BR/REG-18104. Deze functie omvat het
oprichten of in stand houden van infrastructurele en personele voorzieningen die nodig
zijn om regionaal uitvoering te kunnen geven aan de ongeplande zorgtaak in de regio. Dit
kan bestaan uit de componenten bereikbaarheid en/of beschikbaarheid. Deze functie
omvat de wachttijd, de 1e melding door of namens de (geïndiceerde) cliënt (inclusief
triage op afstand) en, indien van toepassing, de reistijd naar de voordeur van de
(geïndiceerde) cliënt. De daadwerkelijk aan de cliënt geleverde uren (thuis)zorg vallen
hier uitdrukkelijk niet onder (zie ook Zorg achter de voordeur en Opvolging).
Regionale uitvoerder: het lid van de Coöperatie dat ten behoeve van de leden van de
Coöperatie in een CTV-regio de zorg zoals vermeld bij punt (I) van de considerans van
deze Lidmaatschapsovereenkomst organiseert en uitvoert.
Statuten: De statuten van de Coöperatie zoals die blijken uit de oprichtingsakte van 19
juni 2017.
Zorg achter de voordeur: De zorg die aan een (eenmalig) geïndiceerde cliënt van een lid
wordt geleverd achter de voordeur en die wordt bekostigd vanuit de aanspraak reguliere
wijkverpleging.
Zorgomzet: De omzet uit hoofde van de Zorgverzekeringswet in de laatst vastgestelde
geconsolideerde en gepubliceerde jaarrekening van het Lid.

2.

Aard van de Lidmaatschapsovereenkomst
1. Het Lid voldoet aan de toelatingseisen (Bijlage I) en wordt Lid van de Coöperatie. De
directie van CTV zal het Lid inschrijven in het ledenregister.
2. Het Lid heeft de rechten en plichten als vermeld in deze Lidmaatschapsovereenkomst, de
bijlagen en de Statuten van de Coöperatie.
3. Het Lid zal zo nodig de Coöperatie ondersteunen ten behoeve van de werkzaamheden en
het doel van de Coöperatie.

3.

Aanvang en duur
1. Deze Lidmaatschapsovereenkomst vangt aan op de dag van ondertekening daarvan en
wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Voor zover de datum van ondertekening
eerder dan 1 januari 2018 is, treedt de dienstverlening zoals vermeld in deze
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2.

Lidmaatschapsovereenkomst eerst op 1 januari 2018 in werking. Bij ondertekening
gedurende het lopende jaar (vanaf 2018) zal de feitelijke startdatum van de
dienstverlening worden vastgesteld tussen het Lid en de betreffende regionale
uitvoerder van de Coöperatie, doch in beginsel uiterlijk binnen een termijn van 3
maanden na ondertekening van deze Lidmaatschapsovereenkomst.
Deze Lidmaatschapsovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap
van de Coöperatie. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt deze
Lidmaatschapsovereenkomst, met uitzondering van artikel 8, dat ook na beëindiging zal
gelden.

4.

Lidmaatschapsbijdrage
1. Het Lid voldoet in het kader van zijn lidmaatschap en onderhavige
Lidmaatschapsovereenkomst een jaarlijks terugkerende Lidmaatschapsbijdrage aan de
Coöperatie.
2. De hoogte wordt bepaald door een basisbedrag per miljoen euro Zorgomzet. De
Algemene vergadering stelt de hoogte van het basisbedrag jaarlijks vast. De
vermenigvuldigingsfactor bedraagt maximaal 25. De Algemene vergadering van de
Coöperatie kan besluiten deze grondslag voor de Lidmaatschapsbijdrage aan te passen.
Voor 2018 is dit basisbedrag voor een eerste groep Leden vastgesteld op €600,- (geldig
tot een nader door de Algemene vergadering vast te stellen datum in 2018).
3. Betaling van de Lidmaatschapsbijdrage geschiedt binnen 14 dagen nádat de Regionale
uitvoerder door de Coöperatie bekend is gemaakt aan de (aspirant-)leden in de CTV-regio
of indien het Lid rechtstreeks uitbesteedt aan de Regionale uitvoerder, uiterlijk 14 dagen
nadat de bilaterale afspraken tussen het Lid en het Lid regionaal uitvoerder zijn
ondertekend. Betaling van de Lidmaatschapsbijdrage kan geschieden rechtstreeks aan de
Coöperatie of via de Regionale uitvoerder (die dit dan aan de Coöperatie voldoet).
4. de Coöperatie zal de jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage van het Lid als opgenomen in deze
Lidmaatschapsovereenkomst aanwenden voor de lopende begroting ter bekostiging van
de realisatie van de Coöperatie doelstellingen zoals vermeld in artikel, dekking van
aanloopkosten, mogelijke vervolginvesteringen en opbouw van een door de Algemene
vergadering vastgesteld buffervermogen.

5.

Dienstverlening van de Coöperatie

5.1 Services
De Coöperatie levert in het kader van haar doelstelling en facilitering van voorgenoemde
regionale bereikbaarheid en beschikbaarheid, naar haar leden een aantal services. De
Coöperatie:
1. Belangenbehartiging naar verzekeraar en instanties. De Coöperatie bundelt de krachten en
behartigt de belangen van het veld rond deze nutsfunctie(s), naar en in samenwerking met
verzekeraars en landelijke stakeholders, teneinde:
a. een kostendekkend tarief te realiseren
b. doelmatigheid in het veld te ondersteunen (zorginhoudelijk, kwaliteit, logistiek, schaal)
c. administratieve eenvoud te creëren rond deze nutsfunctie (o.a. eén tarief en contract)
2. Acute landelijke hulplijn en andere innovatie. Realiseert innovatie in het veld, middels:
a. de stapsgewijze uitrol van een landelijke acute hulplijn
b. technologie, bv. apps die de afstand tussen verpleegkundige en burger verkleinen
c. inkoopvoordelen, bv. waar het gaat om woningtoegang
3. whitelabel. Versterkt in de CTV-regio’s de whitelabel aanpak, mede gesterkt door de landelijk
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uit te rollen hulplijn en de Coöperatie - website; teneinde in geval van vervolgzorg,
keuzevrijheid voor nieuwe hulpvragers en zo gelijke(r) instroomkansen naar verschillende
aanbieders te ondersteunen.
4. Brede regionale ketensamenwerking. Ondersteunt de totstandkoming van de regionale
ketensamenwerking en regionale uitvoering inzake deze nutsfunctie (acute ANW) in
samenhang met aanpalende inhoudelijke gebieden als onplanbare/planbare en personen
alarmering, in lijn met de doelstelling van verzekeraars en aanbieders (verliesvermindering,
doelmatigheid, kwaliteit; géén prijs - afspraken).
5. Implementatie & Kwaliteit. Levert daarbij (telefonisch) implementatie advies en handvatten
voor het toewerken naar kwaliteitstandaarden passend bij een gedegen regionale uitvoering.
6. Versterking lokaal geluid. Leden hebben meer invloed dan niet-leden in de regio en naar
verzekeraars doordat zij op drie plekken het beleid meebepalen: aan de regio-tafel, de
landelijke tafel voor regionale uitvoerders en de Algemene vergadering.
5.2 Onplanbare / Acute ANW - zorg
1. De onplanbare c.q. acute verpleegkundige zorg in avond, nacht en weekend, zoals
genoemd onder (I) van de considerans van deze Lidmaatschapsovereenkomst, bestaat
uit:
a. Regionale bereikbaarheidsfunctie onplanbare zorg; en
b. Zorg achter de voordeur.
2. Het lidmaatschap van de Coöperatie brengt met zich mee dat het Lid per 1 januari 2018
(of per een opvolgend jaar) de levering van de Regionale beschikbaarheidsfunctie
onplanbare zorg heeft overgedragen aan de Coöperatie, tenzij uit dit artikel anders
voortvloeit.
3. Voor zover de Coöperatie of haar Regionale uitvoerder voor 2018 geen
productieafspraken voor de levering van de Regionale beschikbaarheidsfunctie
onplanbare zorg met één of meer zorgverzekeraars heeft gemaakt voor de CTV-regio van
waarin het Lid actief is, maar het Lid zelf wel, zal het Lid deze zorg via uitbesteding aan de
door CTV erkende Regionale uitvoerder uitbesteden en daarvoor bilateraal financiële en
operationele afspraken maken met de Regionale uitvoerder. Het Lid staat ervoor in dat
zij in dit verband handelt in overeenstemming met haar afspraken met de
zorgverzekeraar. De Regionale uitvoerder zal zich houden aan de door het Lid gemaakte
afspraken met de zorgverzekeraar en legt die samen met dat Lid vast.
4. Voor zover de Coöperatie - of haar Regionale uitvoerder ten behoeve van de Coöperatie voor 2018 productieafspraken voor de levering van de Regionale beschikbaarheidsfunctie
onplanbare zorg met één of meer zorgverzekeraars heeft gemaakt voor een CTV-regio
waarin het lid actief is en voor zover de Coöperatie in de betrokken CTV-regio een
Regionaal uitvoerder heeft gecontracteerd - zal de Coöperatie per 1 januari 2018 (of per
een opvolgend jaar) ten behoeve van het Lid in deze regio zorgdragen voor de levering
van de Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg aan de verzekerden van de
betreffende verzekeraars.
5. Het lidmaatschap geeft geen garantie op een regionaal uitvoerderschap. De Coöperatie
erkent dan wel contracteert (na een selectieprocedure) een Regionaal uitvoerder voor
een CTV-regio. Het lidmaatschap geeft geen recht op uitbesteding aan dan wel de
dienstverlening van de Coöperatie indien er voor de CTV-regio van het Lid door de
Coöperatie geen Regionaal uitvoerder is erkend of gecontracteerd.
6. Indien er geen contract tussen de Coöperatie en een verzekeraar is voor de CTV-regio van
het Lid en/of indien de Coöperatie voor de CTV-regio van het Lid geen Regionaal
uitvoerder erkend of gecontracteerd heeft, mag het Lid zijn lidmaatschap opzeggen met
ingang van 1 januari.
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7. De Algemene vergadering stelt de voorwaarden voor de levering van de Regionale
beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg vast.
8. Het Lid heeft het recht de Zorg achter de voordeur bij de Regionaal Uitvoerder onder te
brengen en maakt daarover met de Regionaal uitvoerder dan afspraken.
9. De Coöperatie stelt voor de afspraken tussen het Lid en het Lid regionaal uitvoerder een
model beschikbaar.
10. De Algemene vergadering kan besluiten tot uitbreiding met andere zorgdiensten op het
gebied van acute zorg die de Coöperatie ten behoeve van de leden zal verzorgen.
6.

Rechten
1. Leden hebben stemrecht. Het aantal door een Lid in de Algemene vergadering uit te
brengen stemmen wordt gerelateerd aan de Zorgomzet. Leden die (nog) geen
Lidmaatschapsbijdrage hebben voldaan, hebben ieder één stem. De leden hebben voor
het overige stemrecht conform de volgende indeling:
- Leden met een Zorgomzet van minder dan EUR 1 miljoen: één stem;
- Leden met een Zorgomzet van meer dan EUR 1 miljoen maar minder dan EUR 5
miljoen: drie stemmen;
- Leden met een Zorgomzet van meer dan EUR 5 miljoen maar minder dan EUR 10
miljoen: vijf stemmen;
- Leden met een Zorgomzet van meer dan EUR 15 miljoen maar minder dan EUR 20
miljoen: zeven stemmen;
- Leden met een Zorgomzet van meer dan EUR 20 miljoen: tien stemmen.
2. Aan de goedkeuring van de Algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de
directie omtrent:
- de vaststelling van de standaardtekst van de Lidmaatschapsovereenkomsten die met
de leden worden aangegaan, alsmede de wijzigingen daarin;
- de vaststelling van een jaar- of beleidsplan;
- de vaststelling van de begroting, waaronder een investeringsplan;
- rechtshandelingen, waaronder investeringen, met een belang groter dan EUR 10.000
en welke niet zijn opgenomen in een goedgekeurde begroting en/ of vastgesteld
investeringsplan;
- het aanstellen van functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid;
- de overdracht van een aanmerkelijk deel van de activa van de Coöperatie van de
gehele of nagenoeg de gehele onderneming van de Coöperatie of een zelfstadig
onderdeel daarvan, alsmede het aangaan van overeenkomsten daartoe;
- het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling
van de Coöperatie;
- een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
organisatie waardoor de onderneming van de Coöperatie overgaat op een
samenwerkingsverband of wordt gedeeld met een ander.
3. Jaarlijks wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. In deze
jaarvergadering komt onder meer aan de orde:
- het jaarverslag (indien van toepassing);
- vaststelling van de jaarrekening;
- verlening van decharge aan toezichthouders en directeuren;
- het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant
voor het komende boekjaar (tenzij reeds een dergelijke opdracht aan een accountant
is verleend);
- voorziening in eventuele vacatures;
- voorstellen van de directie of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
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4. De Algemene vergadering is bevoegd andere besluiten van de directie aan haar
goedkeuring te onderwerpen indien zulks – naar de opinie van de Algemene vergadering
– nodig is in verband met enige wettelijke regeling.
5. Aan de leden komen alle overige rechten toe die bij de Statuten zijn toegekend.
6. De leden hebben de mogelijkheid om overeenkomsten te sluiten met de Coöperatie ten
behoeve van het afnemen van zorgdiensten zoals genoemd in artikel 5 van deze
Lidmaatschapsovereenkomst.
7. Ter borging van de kwaliteit en dienstverlening zal op regionaal niveau zeggenschap voor
leden gerealiseerd worden in de vorm van een structureel operationeel overleg tussen
Leden en het betreffende Lid Regionale uitvoerder.
7.

Plichten
1. Leden zijn verplicht:
a) de Statuten en reglementen van de Coöperatie na te leven;
b) zich te houden aan de voor de uitoefening van de onderneming van kracht zijnde
wet- en regelgeving;
c) alle door de Coöperatie gevraagde informatie te verschaffen die nodig is om te
kunnen beoordelen of er redenen bestaan om het lidmaatschap te beëindigen;
d) op aangeven van de Coöperatie te participeren aan een overlegtafel op regionaal
niveau waaraan de Regionale uitvoerder en de in die regio werkzaam zijnde Lid
organisaties afspraken maken over de uitvoering van de zorg inzake borging van
kwaliteit van zorg en logistieke zaken; daaronder zaken als sleutelbeleid,
uitwisseling van relevante informatie om geïndiceerde cliënten goed te helpen
en de veiligheid van medewerkers van de Regionale Uitvoerder om hun taak zo
goed mogelijk te waarborgen;
e) zich tot het uiterste in te spannen en al datgene te doen of na te laten om te
voorkomen dat oneigenlijk gebruik van de Regionale beschikbaarheidsfunctie
onplanbare zorg zal worden gemaakt.
2. Indien een Lid een overeenkomst sluit in de zin van artikel 6, zesde lid van deze
Lidmaatschapsovereenkomst, dan werkt het Lid mee aan operationele borging van
kwaliteit van dienstverlening door de Regionale uitvoerder, waaronder sleutelbeleid en
het uitwisseling van relevante informatie.
3. Gedurende het Lidmaatschap van de Coöperatie zal het Lid direct noch indirect, actief
noch passief deelnemen in een met de Coöperatie concurrerend initiatief.

8.

Geheimhouding.
1. Het Lid zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie geen
enkele informatie welke betrekking heeft op een mogelijk vertrouwelijk of geheim aspect
van de Coöperatie, dan wel het bestaan, de onderhandelingen omtrent en/of de inhoud
van deze Lidmaatschapsovereenkomst direct of indirect publiceren, vrijgeven of
anderszins voor derden toegankelijk maken.
2. Voor zover het Lid in het kader van het lidmaatschap vertrouwelijke informatie aan de
Coöperatie verstrekt, zal de Coöperatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van het Lid deze informatie niet direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor
derden toegankelijk maken. Door ondertekening van deze Lidmaatschapsovereenkomst
stemt het Lid er mee in dat de Coöperatie dergelijke informatie van het Lid voor
benchmark doeleinden kan gebruiken. Voor zover de Coöperatie de resultaten van de
benchmarkt met derden wil delen, zal de Coöperatie de van het Lid afkomstige
informatie zodanig bewerken dat deze niet tot het Lid herleidbaar zal zijn.
3. Indien openbaring noodzakelijk is op grond van op één van partijen rustende wettelijke
verplichting, reglement of uitspraak van een rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is
geen voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, maar zullen partijen vooraf met
elkaar overleggen.
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9.

Einde lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. indien het Lid ophoudt te bestaan, anders dan door juridische fusie of splitsing;
b. door opzegging door het Lid;
c. door opzegging door de Coöperatie;
d. door ontzetting door de Coöperatie.
2. Opzegging door het Lid geschiedt per aangetekend schrijven en tegen het einde van het
boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twaalf maanden.
Het Lid kan het lidmaatschap eerder, op het uit de wet volgend tijdstip, beëindigen
indien:
a. van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid tot beëindiging
door het Lid geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen als opgenomen in artikel 6 lid 7 van de Statuten of volgend uit
artikel 9 van de Statuten; of
c. binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing van de Coöperatie.
3. Opzegging door de Coöperatie kan slechts geschieden indien:
a. het Lid in staat van faillissement wordt verklaard;
b. het Lid niet meer voldoet aan de voor hem geldende toelatingseis en evenmin
ontheffing is verleend;
c. het Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt;
d. het Lid een besluit tot liquidatie neemt;
e. het Lid surseance van betaling aanvraagt;
f. wanneer het Lid een onvoldoende bijdrage levert aan de Coöperatie of de
onderlinge samenwerking frustreert en de Coöperatie daarbij een zwaarwichtig
belang heeft;
g. het redelijkerwijs niet van de Coöperatie gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
4. In de gevallen als bedoeld in lid 3, onder a. en b. kan de Coöperatie het lidmaatschap
zonder nadere opzeggingstermijn opzeggen. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag
van de maand waarin de opzegging valt. In de gevallen als bedoeld in lid 3, onder c. tot
en met g. kan de Coöperatie het lidmaatschap tegen het einde van het boekjaar
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Het
lidmaatschap eindigt per de laatste dag van het boekjaar waarin is opgezegd.
5. Ontzetting geschiedt door de Raad van toezicht en kan alleen worden uitgesproken
wanneer een Lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie
handelt of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt en met inachtneming van een
termijn van tenminste drie maanden. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de
derde maand volgende op de maand waarin de opzegging valt.
6. Bij het besluit tot opzegging van de Coöperatie of ontzetting staat het Lid binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open bij de Raad van toezicht.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de verschuldigde
Lidmaatschapsbijdrage voor het geheel verschuldigd.

10. Schorsing van een Lid
Indien het Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt
of indien het Lid de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, kan de directie met
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goedkeuring van de Raad van toezicht besluiten het Lid te schorsen. Tegen dat besluit staat
beroep open bij de Algemene vergadering.
11. Wijziging Lidmaatschapsovereenkomst en verhouding tot statuten
1. de Coöperatie sluit met al haar leden eenzelfde Lidmaatschapsovereenkomst. De directie
kan besluiten tot wijziging van de Lidmaatschapsovereenkomst indien de Algemene
vergadering daartoe goedkeuring heeft verleend.
2. In geval van enig conflict of enige inconsistentie tussen de bepalingen van de statuten en
de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst, zullen de bepalingen van deze
Lidmaatschapsovereenkomst prevaleren.
3. Indien besloten wordt tot een wijziging van de statuten van de Coöperatie, is deze
wijziging van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in deze
Lidmaatschapsovereenkomst.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Lidmaatschapsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en deze zal in
overeenstemming daarmee worden uitgelegd.
2. Enig geschil tussen de Coöperatie en het Lid dat voortvloeit uit of samenhangt met deze
Lidmaatschapsovereenkomst en/of een overeenkomst, afspraak of verbintenis
voortvloeiende uit deze Lidmaatschapsovereenkomst, zal worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.
13. Slotbepalingen
1. De bijlage bij deze Lidmaatschapsovereenkomst maakt onderdeel uit van deze
Lidmaatschapsovereenkomst.
2. Indien één van de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst onwettig, ongeldig
of niet afdwingbaar is of wordt (hetzij volledig of gedeeltelijk), blijven de overige
bepalingen van kracht.
3. De onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepalingen zullen worden vervangen met
een of meer bepalingen die niet onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn en die zo min
mogelijk verschillen van de vervangen bepaling, waarbij te allen tijde rekening wordt
gehouden met de inhoud en strekking van deze Lidmaatschapsovereenkomst.
4. Waar in deze Lidmaatschapsovereenkomst “schriftelijk” wordt genoemd wordt
daaronder mede verstaan iedere mededeling welke wordt gedaan door middel van
elektronische communicatiemiddelen, mits de mededeling op schrift te stellen is.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Gouda op ……………………… (datum)

Coöperatieve Vereniging Thuis&Veilig U.A.

………………………………………………………………….
(naam Lid organisatie)

P.P. van den Hoogenband, directeur

………………………………………………………………….
(naam, handtekening + functie tekenbevoegde)

ZVW – Omzet meest recente jaarverslag: …………………………… (s.v.p. kopie bijvoegen)
Betaling Lidmaatschapsbijdrage via regionaal uitvoerder of rechtstreeks
(doorhalen wat niet van toepassing is)

BIJLAGE: 1) Toelatingseisen
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BIJLAGE 1
TOELATINGSEISEN LIDMAATSCHAP COOPERATIE THUIS & VEILIG

Leden van de coöperatie Thuis & Veilig kunnen slechts zijn, degenen die:
1. een zorgbedrijf uitoefenen
Onder zorgbedrijf wordt verstaan een zorgaanbieder in de zin van artikel 1 sub c van de
Wet marktordening gezondheidszorg. Indien sprake is van een zorgaanbieder die in
maatschapsverband zorg aanbiedt, dan wordt dit samenwerkingsverband als zorgbedrijf
aangemerkt.
2. een geldige overeenkomst inzake de aanspraak Wijkverpleging met een in Nederland
geregistreerde zorgverzekeraar hebben
3. lid van zijn van brancheorganisatie BTN en/of brancheorganisatie Actiz
4. geen relatie hebben met een concurrerende organisatie van de coöperatie Thuis &
Veilig
Het betreft hier lidmaatschap, aandeelhouderschap of anderszins bij een organisatie met
een soortgelijke doelstelling en/ of soortgelijke activiteiten als de Coöperatie.
5. een Lidmaatschapsovereenkomst hebben gesloten met de coöperatie Thuis & Veilig

De directie kan in incidentele gevallen met goedkeuring van de Raad van toezicht tot ontheffing
van een of meer toelatingseisen overgaan.
Bovenstaande toelatingseisen heeft de directie, met goedkeuring van de Raad van toezicht, op 28
juli 2017 vastgesteld.

