Reglement Beheer Commissie Fonds op Naam AMA

Naam Het fonds draagt de naam: Fonds AMA, hierna te noemen: Het Fonds.
I Doel
Het Fonds stelt zich binnen het kader van de statuten, reglementen en besluiten van het KNGF de
volgende doelen:
- voorzetting van activiteiten in lijn met de doelstellingen van het RGFAMA.
a) voortzetting van activiteiten uit het jaarplan 2016 (beschrijving zie bijlage);
b. Het versterken/ opzetten van open netwerken (met kwaliteitseisen) binnen de regio AMA.
C. Projecten ten behoeve van het versterken van de positie van de fysiotherapie in de regio waar
geen ruimte voor is vanuit regioadviseur-budget.
Het versterken van samenwerking tussen fysiotherapeuten die werkzaam zijn in het gebied van het
voormalige RGF AMA;
d. Het versterken van de relaties van fysiotherapeuten met relevante externe partijen in het
werkgebied van het voormalige RGF AMA
II Middelen
Het Fonds tracht deze doelen te bereiken door het verstrekken van een uitkering aan aanvragers
daarvan, mits de aanvraag valt binnen de doelomschrijving en de overige door de beheercommissie
te stellen voorwaarden.
De financiële middelen van het Fonds kunnen worden gevormd door a. Het eigen vermogen van het
Fonds;
b. Bijdragen, giften en andere toevallige baten;
c. Erfstellingen, die alleen mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

III Beheercommissie
a. De beheercommissie bestaat uit drie (oud)fysiotherapeuten die allen werkzaam zijn in het gebied
van het voormalige RGF AMA
b. De commissieleden verdelen hun taken onderling. De eerste leden van de beheercommissie
worden benoemd bij deze akte (zie slotbepaling).
c. De leden van de beheercommissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar.
Na deze termijn kunnen dezelfde leden eenmaal worden herbenoemd.
d. De leden van de commissie ontvangen een vacatievergoeding voor hun inspanningen. De hoogte
van de vergoeding is vastgesteld op 55,- per uur en 125,= per avond (na 19.00 uur)
e. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de beheercommissie, zullen de overblijvende
commissieleden (of zal het enige overblijvende commissielid) in de vacature voorzien door de
benoeming van één (of meer) opvolger(s). Indien er geen commissieleden meer in functie zijn, is het
bestuur van het KNGF bevoegd een beheercommissie te benoemen met inachtneming van de
bepalingen in dit artikel.
f. In geval van wanbeheer, namelijk wanneer een of meerdere commissieleden in strijd met de
voorwaarden en/of doelstellingen handelt/handelen, is het bestuur van het KNGF bevoegd de
betreffende commissieleden te ontslaan.
g. Het lidmaatschap van een commissielid eindigt voorts door: i. periodiek of tussentijds aftreden; ii.
overlijden; iii. zijn faillissement, aanvraag tot surseance van betaling of door het op hem van
toepassing worden van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; iv. de ondercuratelestelling
van het desbetreffende lid of doordat het commissielid anderszins het vrije beheer over zijn
vermogen verliest; v. beëindiging van het lidmaatschap van het KNGF; vi. bij beëindiging van het
Fonds.
IV Taken en bevoegdheden
a. De door het KNGF ontvangen verzoeken om uitkeringen uit het Fonds worden voorgelegd aan de
beheercommissie. De beheercommissie toetst vervolgens of de betreffende aangevraagde uitkering
past binnen de doelstellingen van het Fonds. Bij een positief besluit van de beheercommissie keert
het KNGF vervolgens uit ten laste van het Fonds. De commissie is discretionair bevoegd negatief te
adviseren om haar moverende redenen.
b De beheercommissie legt verantwoording af aan het bestuur van het KNGF, dat op haar beurt
verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering van het KNGF.

Artikel V Besluitvorming
De beheercommissie neemt de besluiten unaniem. Besluiten tot afwijzing of toewijzing van een
aanvraag worden schriftelijk gemotiveerd gezonden aan de aanvrager met een kopie van het besluit
aan het bestuur van het KNGF. In het geval van een tegenstrijdig belang van een of meer leden van
de beheercommissie is het bestuur bevoegd om over de aanvraag te besluiten.
VI: Voorwaarden voor verstrekking van een uitkering ten laste van het Fonds
a. Een uitkering ten laste van het Fonds kan worden aangevraagd door i Fysiotherapeuten die
werkzaam zijn in het gebied van het voormalige RGF AMA ii het KNGF.
b. Voorwaarde voor het afgeven van een positief advies door de commissie is dat het project
waarvoor de uitkering wordt aangevraagd een collectief belang dient.
VI Uitsluitingscriteria voor verstrekking van een uitkering ten laste van het Fonds
De commissie zal negatief besluiten over een aanvraag voor een uitkering
a. die bedoeld is voor de uitvoering van taken die redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als
vallend binnen het reguliere jaarplan van het KNGF;
b. die bedoeld is voor de uitvoering van taken die redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als
ondernemingskosten of voor afdekking van ondernemersrisico.
VII Opheffing van het Fonds
Het Fonds houdt op te bestaan op het moment dat de financiële middelen tot 500,= volledig zijn
benut.

Slotbepaling:
De eerste commissieleden zijn:
Raimond Lammertse (voormalig bestuurslid RGF-AMA)
06-52690969
Maartje Kuijpens (directeur core-active fysiotherapie)
06-21871233
Ingrid van Westing (voormalig bestuurslid RGF-AMA)
06-48428678
Op woensdag 15 februari van 17.00-18.30 uur zijn oud-RGF leden welkom om hun wensen en
ideeën t.a.v. besteding van het budget te presenteren.
Via het volgende mailadres kan correspondentie plaats vinden:
fondsama@gmail.com

