LEDENOVEREENKOMST
A/B/C/D/E-LEDEN EN COÖPERATIE FYSIOTHERAPIE COLLECTIEF RIJNMOND
(U.A.)
DE ONDERGETEKENDEN:
1.
Praktijk:…………………......................, KvK...…….........…. statutair gevestigd te
……………........
, met adres:……………………………………………..
, hierna te noemen: “A/B/C/D/E*-Lid”, “Lid” of tezamen met de andere leden de
“Leden”, en
2.
Coöperatie Fysiotherapie Collectief Rijnmond U.A. (KvK 56029837), een
statutair te gemeente Rotterdam gevestigde coöperatie, kantoorhoudende te Rotterdam,
hierna te noemen: de "Coöperatie".
Het Lid en Coöperatie hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen" of ieder van hen "Partij",

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
1.
De Coöperatie is opgericht om de belangen van haar Leden te behartigen, onder andere
door in contact te treden met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en andere
stakeholders en met deze stakeholders afspraken te maken omtrent samenwerking, levering en
betalingen rond zorg;
2.
Het Lid de doelstelling van de Coöperatie deelt en actief aan de slag gaat met haar
achterban om deze beweging op gang te brengen en daarom van mening is dat een lidmaatschap
van de Coöperatie tot wederzijds voordeel kan strekken;
3.
Het Lid kennis heeft genomen en op de hoogte is van de werkwijze van de Coöperatie en
de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit en behorende bij het Lidmaatschap van de
Coöperatie;

EN KOMEN OVEREEN:
Artikel 1- Definities
Algemene vergadering
Het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden dan wel een bijeenkomst van
Leden of van hun vertegenwoordigers en andere vergadergerechtigden.
Bestuur
Het bestuur van de Coöperatie, zijnde een bestuurder in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Staffel
Prijsmodel op basis waarvan het Lid is aangemerkt als A/B/C/D/E-Lid als opgenomen in
Bijlage I bij deze Overeenkomst.
Statuten
De statuten van de Coöperatie.
Paraaf Lid:

Paraaf bestuur:

Artikel 2 - Aard Overeenkomst
1.
Het Lid wordt lid van de Coöperatie en is door het Bestuur van de Coöperatie
aangemerkt als A/B/C/D/E*-Lid onder lidmaatschapsnummer
(in te vullen door
Coöperatie) en heeft de rechten en plichten als vermeld in deze Overeenkomst en de Statuten
van de Coöperatie.
2.
De Coöperatie zal de inbreng van het Lid als opgenomen in deze Overeenkomst
aanwenden voor het doel en bedrijf van de Coöperatie,
3.
Het Lid zal zo nodig de Coöperatie ondersteunen ten behoeve van de
werkzaamheden en het doel van de Coöperatie.
Artikel 3 - Looptijd Overeenkomst
1
Deze Overeenkomst vangt aan op .. -.. -20.. en is aangegaan voor de gehele looptijd
van het lidmaatschap van het Lid.
2.
De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra:
de Coöperatie wordt ontbonden; of
het lidmaatschap van de Coöperatie van een Lid eindigt.
3.
Het lidmaatschap heeft een minimale looptijd van twee kalenderjaren volgend op het
jaar waarin het lidmaatschap is aangevangen. Het Lidmaatschap kan voor het verstrijken van
deze periode niet door het Lid worden opgezegd.
Artikel 4 - Beëindiging Lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap van de Coöperatie eindigt:
doordat het Lid ophoudt te bestaan, tenzij het lidmaatschap overgaat op de
verkrijgende rechtspersoon als bedoeld in artikel 4.2;
door schriftelijke opzegging door het Lid als bedoeld in artikel 4.3, 4.4 en 4.5;
door schriftelijke opzegging door de Coöperatie als bedoeld in artikel 4.6;
door ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een Lid in strijd
met de Statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt, of de Coöperatie op
onredelijke wijze benadeelt als bedoeld in artikel 4.7.
2.
Het lidmaatschap is per maatschap, B.V. of anderszins rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor een fysiotherapiepraktijk, mogelijk handelend onder meerdere AGBcodes en vestigingen, persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht. Het Lidmaatschap kan
enkel overgaan, indien door fusie of splitsing in de zin van Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek de
rechtspersoon ophoudt te bestaan. Het lidmaatschap gaat over op de verkrijgende
rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte
beschrijving op één van de verkrijgende rechtspersonen.
3.
Opzegging van het lidmaatschap door het Lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen
het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden,
tenzij redelijkerwijs niet van een Lid kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4.
Een Lid kan zijn lidmaatschap onmiddellijk schriftelijk opzeggen binnen een maand
nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard hem
bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
5.
Een Lid kan zijn lidmaatschap onmiddellijk schriftelijk opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een andere
rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek.
6.
Opzegging van het lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt schriftelijk door het
Bestuur, tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn
van twee maanden, tenzij redelijkerwijs niet van de Coöperatie kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
Paraaf Lid:

Paraaf bestuur:

7.
Een Lid kan door het Bestuur onmiddellijk uit het lidmaatschap ontzet worden, indien een
Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt, of de
Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
8.
Bij opzegging van het Lidmaatschap door het Bestuur, staat voor het Lid binnen één
maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving beroep op de algemene vergadering
open als bepaald in artikel 8.8 van de Statuten.
9.
Bij beëindiging van het lidmaatschap, eindigt deze Overeenkomst en alle overige
overeenkomsten waarbij het Lid partij is bij of krachtens welke dat Lid diensten of producten
afneemt van het bedrijf van de Coöperatie, tenzij de overeenkomst anders bepaalt of
beëindiging in strijd is met de aard of strekking van die overeenkomst.
10.
Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft een Lid geen recht op teruggave van
inleg of enig ander vorderingsrecht op de Coöperatie.
Artikel 5 - Financiën Lidmaatschap
1
Het Lid vertegenwoordigt bij aanvang van het lidmaatschap .. fysiotherapeuten en
wordt op basis daarvan aangemerkt als A/B/C/D/E*-Lid.
2.
Het Bestuur kan gedurende het lidmaatschap bij het Lid informatie opvragen over
fluctuaties in het aantal vertegenwoordigde fysiotherapeuten. Het Lid informeert het Bestuur
schriftelijk hierover binnen een maand na ontvangst van het verzoek.
3.
Indien het aantal fysiotherapeuten als bedoeld in lid 1 op enig moment substantieel
wijzigt, kan het Bestuur de indeling als A/B/C/D/E*-Lid heroverwegen en wijzigen. Van een
substantiële wijziging is sprake indien het Lid op basis van de geldende Staffel niet langer
binnen de groep valt waarin het Lid bij aanvang van het lidmaatschap of voorgaande periode is
ingedeeld.
4.
Een wijziging als bedoeld in lid 2 wordt doorgevoerd bij de aanvang van een nieuw
kalenderjaar. Het Lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld uiterlijk een maand voor
aanvang van het nieuwe kalenderjaar.
5.
Het Lid voldoet in het kader van zijn lidmaatschap en deze Overeenkomst jaarlijks
een bijdrage aan de Coöperatie. Bij aanvang van het lidmaatschap in een lopend
kalenderjaar, is de bijdrage naar rato verschuldigd.
6.
Bij ondertekening van deze Overeenkomst komt het lid op basis van ..
fysiotherapeuten terecht in Staffelgroep A/B/C/D/E* waarvoor de bijdrage € … per
kalenderjaar bedraagt. Voor het jaar waarin het lidmaatschap is aangevangen is het Lid naar
rato een bijdrage van € … verschuldigd.
Het Lid gaat na ondertekening van deze Overeenkomst akkoord met automatische incasso
door de Coöperatie te machtigen.(bijlage II)
7.
De Algemene vergadering van de Coöperatie stelt voor aanvang van het
nieuwe kalenderjaar de bijdrage voor het lidmaatschap vast, waarna het lid gehouden is deze
binnen de door de Coöperatie gestelde termijn en op het aangewezen bankrekeningnummer te
voldoen.
8.
Zoals bepaald in artikel 10 van de Statuten van de Coöperatie is iedere verplichting
van Leden of oud-Leden om in een tekort van de Coöperatie bij ontbinding van de Coöperatie
bij te dragen uitgesloten.

Paraaf Lid:

Paraaf bestuur:

Artikel 6 – Rechten Lidmaatschap
1.
Het A/B/C/D/E-Lid heeft in de Algemene vergadering
één/twee/drie/vier/vierstem(men).
2.
Alle Leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene vergadering en
zijn bevoegd daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
3.
Aan de goedkeuring van de Algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten
van het Bestuur omtrent:
-vaststelling van het jaarlijkse ondernemingsplan waarin de operaties en budgetten van
de Coöperatie zijn opgenomen;
-duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming of
vennootschap en het verbreken van een dergelijke samenwerking;
-rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of
vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming.
4.
Op de jaarlijkse Algemene vergadering hebben de Leden stemrecht ten aanzien van:
-de behandeling van het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of 2:403 van het Burgerlijk
Wetboek voor de Coöperatie geldt;
-de behandeling van het verslagen van ingestelde commissies en de benoeming van de
betreffende commissies voor het volgende boekjaar;
-de vaststelling van de jaarrekening;
-de verlening van kwijting aan Bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen
boekjaar.
5.
De oproeping voor de Algemene Vergadering evenals de toezending van de daarin te
behandelen stukken kan plaatsvinden via een langs elektronische weg gezonden bericht (email) als bedoeld in artikel 19.5 van de Statuten.
6.
Aan de Leden komen alle overige rechten toe die bij de Statuten zijn toegekend.
7.
Leden hebben de mogelijkheid overeenkomsten te sluiten met de Coöperatie ten
behoeve van het afnemen van producten en diensten van de Coöperatie.
Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
Partijen bevorderen dat de Coöperatie het recht op exploitatie van de intellectuele
eigendomsrechten verkrijgt ter zake van de producten en diensten, welke door of namens de
Coöperatie worden ontwikkeld (inclusief alle bijbehorende documentatie).
Artikel 8 - Geheimhouding
Ieder van de Partijen zal de redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen om de geheimhouding
van vertrouwelijk verkregen informatie te waarborgen voor zover mogelijk is in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 9 - Geschillenregeling en toepasselijk recht
1.
Op deze Overeenkomst en de daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2.
Geschillen worden altijd eerst schriftelijk gemeld aan de wederpartij.
3.
Geschillen tussen Partijen op grond van deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd
aan de rechter van de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement Breda, indien
minnelijke oplossing onmogelijk is gebleken.
Artikel 10 – Slotbepalingen
1.
Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen zijn slechts geldig
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.
De Coöperatie is, in uitzondering op het bepaalde in lid 1, bevoegd door een besluit
van het Bestuur wijzigingen in de Overeenkomst aan te brengen.
Paraaf Lid:

Paraaf bestuur:

3.
Indien besloten wordt tot een wijziging van de Statuten van de Coöperatie, is deze
wijziging van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in de Overeenkomst.
4.
Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze Overeenkomst en de
Statuten dan geldt op dat punt het bepaalde in de Statuten.
5.
Deze Overeenkomst kan niet overgedragen worden aan derde partijen.
6.
De Bijlagen bij deze Overeenkomst maken onderdeel uit van deze Overeenkomst.
7.
Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van
deze Overeenkomst voort te duren, blijven voortbestaan na beëindiging of ontbinding
8.
Lid geeft toestemming aan de Coöperatie om haar gegevens in dienst van de
doelstellingen van de coöperatie te gebruiken en openbaar te maken.
Bijlagen:

Bijlage

I Staffel
II Toestemming Automatische incasso

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND
op .. / .. / 2020

___________________________
Naam Lid
naam:
functie:

___________________________
Coöperatie Fysiotherapie Collectief Rijnmond U.A.
naam:
functie:

___________________________
Coöperatie Fysiotherapie Collectief Rijnmond U.A.
naam:
functie:
*Doorhalen wat niet van toepassing is

Paraaf Lid:

Paraaf bestuur:

Bijlage I

Staffel

Staffel op basis waarvan het Lid bij aanvang van het Lidmaatschap is ingedeeld als
A/B/C/D/E-Lid. De meest recente versie van de Staffel op basis waarvan nieuwe Leden
worden ingedeeld is te raadplegen via de inlog op de website www.fysiocollectiefrijnmond.nl
Aantal
personen
van
1
2
6
10
21

Bijlage II

2020
tot
Tariefgroep
1
A
5
B
9
C
20
D
+
E

p/p
€
€
€
€
€

Min tarief
€50
€100
€200
€300
€400

Machtigingsformulier automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het:
Coöperatieve Fysiotherapie Collectief Rijnmond
Om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening jaarlijks € … af te schrijven wegens
lidmaatschap Coöperatieve Fysiotherapie Collectief Rijnmond
Naam praktijk:
Adres praktijk:
Aantal werkende fysiotherapeuten (loondienst en maat):
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
IBAN banknummer:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de automatische incasso
Datum:
handtekening:

kosten en stemrecht gebaseerd op aantal fysiotherapeuten in de praktijk(en):
1 fysiotherapeut 50 euro, 1 stem
2 -5 fysiotherapeuten 100 euro, 2 stemmen
5-10 fysiotherapeuten 200 euro, 3 stemmen
11-20 fysiotherapeuten 300 euro, 4 stemmen
20 of fysiotherapeuten 400 euro, 4 stemmen

Paraaf Lid:

Paraaf bestuur:

