Voorwaarden en bepalingen ten behoeve van het Fonds Holland Zuid zoals is vastgelegd in de
fusieakte tussen het KNGF en RGF’s ZWN, HMR en RAW.

Artikel I
Naam
Het fonds draagt de naam: Fonds Holland Zuid, hierna te noemen het Fonds.
Artikel II
Doel
Het Fonds stelt zich binnen het kader van de statuten, reglementen en besluiten van het KNGF en met
inachtneming van de bepalingen zoals opgenomen in het tussen partijen gesloten convenant de dato
achtentwintig september tweeduizend zestien (pagina 3, zesde punt) (hierna: ‘het Convenant’) de volgende
doelen:
a) Het in het gebied van de voormalige RGF Hollands Midden & Rotterdam, RGF Zuid-West Nederland en
RGF Randstad West bevorderen van de fysiotherapie als professie, zowel inhoudelijk als sociaalmaatschappelijk;
b) Het versterken van samenwerking tussen fysiotherapeuten die werkzaam zijn in het gebied van de
voormalige RGF Hollands Midden & Rotterdam, RGF Zuid-West Nederland en RGF Randstad West;
c) Het versterken van de relaties van fysiotherapeuten met relevante externe partijen in het werkgebied
van de voormalige RGF Hollands Midden & Rotterdam, RGF Zuid-West Nederland en RGF Randstad
West.
Artikel III
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.
Artikel IV
Financiële middelen
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.
De fondsadministratie wordt ingericht in drie subfondsen die hun oorsprong hebben in het eigen vermogen van
de voormalige RGF Randstad West, RGF Zuid-West Nederland en RGF Hollands Midden & Rotterdam.
Artikel V
Beheercommissie
a) De beheercommissie bestaat uit zes KNGF leden, waarvan twee (2) leden werkzaam dienen te zijn in
het gebied van de voormalige RGF Hollands Midden & Rotterdam of in het jaar voorafgaande aan de
fusie lid waren van het voormalige RGF Hollands Midden & Rotterdam, twee (2) leden werkzaam dienen
te zijn in het gebied van de voormalige RGF Zuid-West Nederland of in het jaar voorafgaande aan de
fusie lid waren van het voormalige RGF Zuid-West Nederland en twee (2) leden werkzaam dienen te
zijn in het voormalige gebied van RGF Randstad West of in het jaar voorafgaande aan de fusie lid
waren van het voormalige RGF Randstad West.
b) De commissieleden verdelen hun taken onderling. De eerste leden van de beheercommissie worden
benoemd bij de akte van fusie.
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) Het bestuur van het KNGF kan bepalen dat de leden van de beheercommissie een vergoeding,
waaronder mede begrepen reiskostenvergoeding, ontvangen. De hoogte van de vergoeding wordt door
het bestuur vastgesteld en komt ten laste 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), met in achtneming van het in dit artikel onder sub a
bepaalde. 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 en/ of het Convenant 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.
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Artikel VI
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. De beheercommissie kan nadere voorwaarden verbinden
aan het financieren van een projectaanvraag. Bij een positief besluit van de beheercommissie keert het
KNGF vervolgens uit ten laste van het Fonds. De beheercommissie is discretionair bevoegd negatief te
adviseren om haar moverende redenen.
b) De beheercommissie legt verantwoording af aan het bestuur van het KNGF, die op haar beurt
verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering van het KNGF.
Artikel VII
Besluitvorming
De beheercommissie neemt de besluiten met een meerderheid van twee derde van de stemmen. 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 neemt dit lid/ nemen
deze leden geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een aanvraag. De beheercommissie blijft
in dat geval bevoegd een besluit te nemen, zolang er tenminste drie leden zijn die het tot besluitvorming kunnen
leiden. Daalt het aantal leden ten gevolge van het bestaan van een tegenstrijdig belang onder de drie personen
dan is het bestuur bevoegd om over de aanvraag te besluiten.
Artikel VIII
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 de voormalige RGF Hollands Midden &
Rotterdam, RGF Zuid-West Nederland en RGF Randstad West.
ii.
het KNGF.
b) Voorwaarden voor het afgeven van een positief advies door de beheercommissie zijn:
i.
het project waarvoor de uitkering wordt aangevraagd dient een collectief belang;
ii.
de uitkering dient besteed te worden aan activiteiten, producten of diensten die ten goede
komen aan zoveel mogelijk fysiotherapeuten in de regio;
iii.
de uitkering dient besteed te worden aan die activiteiten die inspelen op de trends en
ontwikkelingen en de ‘couleur locale’;
iv.
de opbrengst of de uitkomst van activiteiten kunnen opgeschaald of vertaald worden in
concrete producten of diensten naar andere regio’s of landelijk niveau;
v.
er is bij voorkeur sprake van co-financiering, dat wil zeggen de uitkering is aanvullend op
andere bronnen van financiering.
Artikel IX
Uitsluitingscriteria voor verstrekking van een uitkering ten laste van het Fonds
De beheercommissie 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.
Artikel X
Opheffing van het Fonds
Het Fonds houdt op te bestaan op het moment dat de financiële middelen ex artikel IV volledig zijn benut.

