


Zorg voor 

elkaar 

 

Arbeids- 

Ongeschiktheids- 

Fonds 

SmartFund is een vernieuwende vorm van een ArbeidsOngeschiktheidsFonds 
(AOF) dat je zelf samen met een groep mede-ondernemers organiseert. 
 
Door ieder voor zich op een aparte eigen rekening maandelijks een klein bedrag 
te reserveren vorm je samen een fonds. Bij ziekte van één van de leden schenk je 
vanaf die rekening een klein bedrag belastingvrij aan je collega. Het werkt, is 
goedkoper dan een verzekering en biedt bovendien kansen om ook op andere 
terreinen samen te werken.  
 
Als jij ook liever samen met mensen je basiszorg wilt regelen in plaats van dat 
over te laten aan te dure, niet transparante grote bedrijven, dan biedt SmartFund 
je de roadmap. SmartFund wijst je de weg hoe je zelf je eigen vereniging op kunt 
oprichten en maakt dat gemakkelijk door een internet community. 

 
Een groep ondernemers verenigt zich om voor elkaar te zorgen als dat nodig 
is. Met recht:  
Zorg voor elkaar. 

Niet kunnen werken en toch genoeg geld om te leven 
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Een naam en 

een bestuur 

kiezen 
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Ieder lid 

opent een 

eigen bank- 

rekening 
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Stichting SmartFund Services 

Administrateur 

De administrateur wordt 
door ieder lid gemachtigd 
op de persoonlijke 
SmartFund Bankrekening 
                   (PSB)  

De leden 

benoemen en 

machtigen een 

administrateur 



Elke maand 

een vast 

bedrag op 

eigen bank-

rekening 

Inleg  Schenking 

Laag € 45,- € 1000,- 

Middel € 67,50 € 1500,- 

Hoog € 90,- € 2000,- 
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Iemand 

wordt 

arbeids-

ongeschikt 

Stichting SmartFund Services 

Inleg  Schenking 

Laag € 45,- € 1000,- 

Middel € 67,50 € 1500,- 

Hoog € 90,- € 2000,- 



Schenking 

afhankelijk 

inleg per  

maand 

€ 53,40 
€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 80 

€ 106,80 

€ 106,80 

€ 106,80 

€ 106,80 

€ 106,80 

€ 106,80 
€ 106,80 

• Maximaal 2 jaar 
• 50 of 100% 
• Bestuur beoordeelt de  

aanvraag 
• Wachttijd wordt bepaald 

door algemene vergadering 
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De vereniging 

 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid i.v.m. aansprakelijkheid bestuurders. 

 Vereniging wordt opgericht bij de notaris die controleert of alles juridisch correct 
onderbouwd is. 

De statuten 

 Uitgebreide statuten door notaris speciaal voor SmartFund opgesteld. 

 Statuten regelen het vergaderen en het nemen van besluiten op afstand. 

 De statuten zijn geschikt om met de vereniging meerdere activiteiten te kunnen 
ontplooien. 

De reglementen 

 In de reglementen zijn uitgebreide regels opgenomen om te waarborgen  dat er altijd 
voldoende in het fonds blijft om benodigde schenkingen te kunnen doen. 

 Reglement opgesteld door notaris met veel aandacht voor privacy. 

De toetredingsovereenkomst 

 De toetredingsovereenkomst is volledig afgestemd op het reglement en de statuten. 

 Er is gewaarborgd dat eventuele partners niet achteraf de schenkingen kunnen 
terugvorderen. 

 

SmartFund 

juridisch 
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Alle kosten na aftrek van belastingen (42%) 
 Eerste jaar entreekosten + maandelijkse kosten € 184,-. 
 Na het eerste jaar alleen maandelijkse kosten € 84 ,- per jaar 
 
Administrateur 
 Keuze uit 3 mogelijkheden administrateur: 

• Eén van de leden 
• Een extern kantoor naar keuze 
• Administrateur via de Stichting SmartFund Services 

 Vereniging kan uit meerdere banken kiezen. In gesprek met Triodos Bank, Rabobank 
en ASN bank. 

 

Financiële voordelen 

 Gezamenlijke inkoopdiensten, producten. 

 Diensten afnemen/ verstrekken voor leden van alle SmartFunds via besloten 
internetplatform. 

 

SmartFund 

financieel 

Stichting SmartFund Services 



De 

SmartFund 

Coach 

Stichting SmartFund Services 

De SmartFund coach is de persoonlijke begeleider van SmartFunds. 
Zowel op eigen initiatief als op verzoek helpt hij of zij bij het oprichten 
van SmartFunds en blijft beschikbaar voor consultatie. 

• Kent de lokale omstandigheden 
• Kan ook een van de leden van een op te richten vereniging zijn 
• Is gelicenseerd door de Stichting SmartFund 
• Wordt begeleid door de Stichting SmartFund 
• Verdient een vast bedrag van € 2.500,- per vereniging 
• Beheert de besloten workspace op het Skolarz internet platform 
• Is altijd bereikbaar via Skolarz Smart Workspaces 



De rol van de 

Stichting 

SmartFund 

Services 

Een SmartFund vereniging is een zelfstandige vereniging die ook 
zelfstandig bepaalt op wat voor manier en hoe zij de zaken wil regelen. 
SmartFund is een concept waarin kaders voor het oprichten van een 
arbeidsongeschiktheidsfonds worden gegeven. Je kunt geen lid 
worden van SmartFund en SmartFund kan ook niet dicteren welke 
afspraken er zijn. 
 
De Stichting SmartFund Services is de organisatie die toeziet op het 
beheer door administrateurs die gemachtigd zijn door de SmartFund 
leden om de bankrekeningen te beheren. De stichting houdt toezicht, 
onderhandelt met banken, begeleidt administrateurs, neemt 
initiatieven om de logistiek en de beveiliging te verbeteren. Leden van 
actieve SmartFunds kunnen zitting nemen in de Raad van Toezicht.  
 
De Stichting SmartFund Services heeft ook als doelstelling om het 
concept SmartFund breed uit te dragen en te bevorderen, zodat zo 
veel mogelijk ondernemers er kennis van nemen. Zij zal in contact 
treden met (maatschappelijke) organisaties om mee samen te werken. 
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 Elke SmartFund vereniging bepaalt zelf de inhoud van de reglementen, 
door 30 variabelen aan te passen aan de “kleur” van de vereniging. Elke 
vereniging kan dus anders ingericht zijn. 

 SmartFund is geen product, waar door één partij aan verdiend wordt. 
Iedere door de Stichting SmartFund Services gecertificeerde ondernemer 
kan diensten aanbieden en daar aan verdienen.  
Stichting SmartFund Services is een non-profit organisatie. 

 SmartFund verenigingen zijn kleine verenigingen zodat men elkaar kent. 
SmartFund  verenigingen werken samen, zodat het gezamenlijk belang 
beter ten uitvoer kan worden gebracht. Leden van SmartFund 
verenigingen hebben toegang tot elkaars profiel, zodat er ook op 
individueel niveau samengewerkt kan worden. 

 Alle documenten die een weerslag zijn van het SmartFund concept zijn 
onder Creative Commons licenties openbaar en gratis te gebruiken. 

 SmartFund is veel meer dan een arbeidsongeschiktheidsfonds alleen. Het 
is een serieuze ondernemersvereniging die op allerlei manieren de 
economische en zorgbelangen van haar leden behartigt. 

SmartFund 

pluspunten 
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Hoe 

nu 

 verder? 

 
SmartFund is een zakelijk alternatief, gebaseerd op zorg voor elkaar. Kleine 
ondernemers zijn kwetsbaar. Door je te verenigen in een SmartFund sta je 
sterker, zeker als het er op aan komt, zoals bij arbeidsongeschiktheid. 
 
De basis is vertrouwen. Maar dat vertrouwen moet een goede juridische en 
organisatorische basis hebben. Het is belangrijk dat de communicatie 
efficiënt kan verlopen. Immers kleine zelfstandigen zijn altijd druk.  
 
Door samen te werken kun je autonomer functioneren, niet afhankelijk van 
de grillen van beursgenoteerde ondernemingen. En, de kosten zijn daardoor 
zo laag dat het voor iedere ondernemer haalbaar wordt. 
 
Meld je nu aan. En als je nog twijfelt, kijk op www.smartfund.nl daar vind je 
ook Frequently Asked Questions faq.smartfund.nl en  een 
aanmeldingsformulier. 
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http://www.smartfund.nl/
http://www.smartfund.nl/?page_id=105


Stichting SmartFund Services 
Berend Boeijingastraat 9 
1025 ML  Amsterdam 
 
info@smartFund.nl 
www.smartfund.nl  
 
06-47830263 


