Huishoudelijk Reglement Beheercommissie Fonds Midden- en Oost-Brabant
Vastgesteld in de RLV van RGF MOB op 06-12-2016
Artikel 1 Naam
De Beheercommissie draagt de naam Beheercommissie Fonds Midden- en Oost-Brabant, hierna te
noemen: de Beheercommissie.
Artikel 2 Doel
De Beheercommissie stelt zich binnen het kader van de statuten, reglementen en besluiten van het
KNGF de volgende doelen:
a. Het in het gebied van het voormalige RGF Midden- en Oost-Brabant bevorderen van de
fysiotherapie als professie, zowel inhoudelijk als sociaal-maatschappelijk;
b. Het versterken van samenwerking tussen fysiotherapeuten die werkzaam zijn in het gebied
van het voormalige RGF Midden- en Oost-Brabant;
c. Het versterken van de relaties van fysiotherapeuten met relevante externe partijen in het
werkgebied van het voormalige RGF Midden- en Oost-Brabant.
Artikel 3 Middelen
De Beheercommissie tracht deze doelen te bereiken door het verstrekken van een uitkering uit het
Fonds Midden- en Oost-Brabant aan aanvragers daarvan, mits de aanvraag:
a. Voldoet aan de doelomschrijving zoals beschreven in artikel 2;
b. Betrekking heeft op het organiseren van een lezing of presentatie die via inschrijving
toegankelijk zal zijn voor alle fysiotherapeuten die op 1 januari 2016 lid waren van RGF
Midden- en Oost-Brabant;
c. Voorzien is van een bondig voorstel met een duidelijke omschrijving van het onderwerp en het
doel van de lezing, presentatie of workshop.
d. Voorzien is van een financiële verantwoording in de vorm van een begroting;
e. Voorzien is van een tijdspad voor de organisatorische voorbereiding en een uiterste datum
waarop de lezing of presentatie gehouden moet zijn om aanspraak te kunnen maken op
(volledige) uitkering uit het Fonds.
Artikel 4 Financiële middelen
a. De financiële middelen van het fonds worden gevormd door het eigen vermogen van het
Fonds Midden- en Oost-Brabant.
b. Uitkeringen uit het Fonds Midden- en Oost-Brabant worden verstrekt nadat een nota of
factuur, die door de Beheercommissie geaccordeerd is, door het KNGF ontvangen is;
Artikel 5 Beheercommissie
a. De beheercommissie bestaat uit drie fysiotherapeuten die vóór 1 januari 2016 lid waren van
het RGF Midden- en Oost-Brabant en allen werkzaam zijn in het gebied van het voormalige
RGF Midden- en Oost-Brabant
b. De commissieleden verdelen hun taken onderling. De eerste leden van de beheercommissie
worden benoemd door de Regionale Leden Vergadering (RLV) van het RGF Midden- en
Oost-Brabant.
c. De leden van de beheercommissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier
jaar. Na deze termijn kunnen dezelfde leden eenmaal herbenoemd worden door het KNGF.
d. De leden van de beheercommissie ontvangen een reiskostenvergoeding van € 0,73 per
kilometer die ten laste komt van het Fonds.
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 deze fusieakte.
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:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

periodiek of tussentijds aftreden;
overlijden;
zijn faillissement, aanvraag tot surseance van betaling of door het op hem van
toepassing worden van de schuldsaneringregeling natuurlijke personen;
de ondercuratelestelling van het desbetreffende lid of doordat het commissielid
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
beëindiging van het lidmaatschap van het KNGF;
bij beëindiging van het Fonds.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden
a. De door het KNGF ontvangen verzoeken om uitkeringen uit het Fonds Midden- en OostBrabant worden voorgelegd aan de beheercommissie. De beheercommissie toetst vervolgens
of de betreffende aangevraagde uitkering past binnen de doelstellingen het Fonds Midden- en
Oost-Brabant.
b. De beheercommissie kan nadere voorwaarden verbinden aan het financieren van een
projectaanvraag.
c. De beheercommissie legt verantwoording af aan het bestuur van het KNGF, die op haar beurt
verantwoording aflegt aan de ALV.
Artikel 7 Vergadering en besluitvorming
a. De beheercommissie geeft binnen vier weken uitsluitsel nadat een door het KNGF ontvangen
verzoek om uitkering uit het Fonds Midden- en Oost-Brabant voorgelegd is aan de
Beheercommissie.
b. Besluiten worden unaniem genomen.
c. De beheercommissie geeft schriftelijk advies aan het KNGF met daarin de motivatie waarom
positief of negatief geadviseerd wordt over een verzoek om uitkering uit het Fonds Midden- en
Oost-Brabant.
d. Besluiten tot afwijzing van een aanvraag worden schriftelijk gemotiveerd gezonden aan de
aanvrager met een kopie van het besluit aan het bestuur van het KNGF,
e. Bij een positief advies van de beheercommissie keert het KNGF conform artikel 4b
vervolgens uit ten laste van het Fonds Midden- en Oost-Brabant.
Artikel 8 Opheffing van de Beheercommissie Fonds Midden- en Oost-Brabant
De Beheercommissie Fonds Midden- en Oost-Brabant houdt op te bestaan op het moment dat de
financiële middelen ex artikel 4 volledig zijn benut.
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