REGLEMENT SOLIDARITEITSFONDS CALENDULA
Aanpassing: invoerdatum 1 oktober 2013 (vaststelling CB 10 sept 2013)
Artikel 1 ZETEL EN DOEL
1.1 Het fonds, opgericht 18 november 1997, draagt de naam "S0LIDARITEITSFONDS
CALENDULA", hierna te noemen het Solidariteitsfonds.
1.2 Het Solidariteitsfonds heeft zijn zetel te Gouda, p/a Therapeuticum CalenduIa Krugerlaan
79 2806 EC GOUDA.
1. 3 Het Solidariteitsfonds heeft als doel patiënten van het Therapeuticum Calendula die
onvoldoende draagkrachtig zijn, een financiële ondersteuning te geven om binnen het
Therapeuticum Calendula of daaraan zeer nauw verbonden organisaties, antroposofische therapieën
of antroposofische medicatie te ontvangen, mits doorverwezen door een arts van Calendula.
Artikel 2 DUUR EN BOEKJAAR
2.1 Het Solidariteitsfonds is opgericht voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf 1
januari 1998.
2.2 De levensduur van het Solidariteitsfonds wordt jaarlijks stilzwijgend met één jaar
verlengd.
2.3 De verlenging kan door het bestuur van het Solidariteitsfonds worden beëindigd in
overleg met het Calendula Beraad tot uiterlijk op 16 november van het lopend boekjaar.
2.4 Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 3 FONDSVORMING
3.1 Het Solidariteitsfonds wordt gevormd door jaarlijks aan alle patiënten een bijdrage te
vragen met een vast te stellen minimum adviesbedrag. Het bestuur van het fonds bepaalt de
hoogte van het adviesbedrag.
3.2 Het jaarlijkse verzoek om een bijdrage wordt gedaan in de periode november, en/of
december van het lopende boekjaar ten behoeve van de ophoging van het fonds in het
aankomende kalenderjaar.
3.3 Nieuwe patiënten worden door of namens het bestuur van het Solidariteitsfonds
geïnformeerd over het doel en de mogelijkheid om hieraan een bijdrage te leveren danwel
een beroep op te doen. Deze informatie wordt binnen een termijn van maximaal twee
maanden verstrekt.
Artikel 4 BEHEER
4.1 Het bestuur van het Solidariteitsfonds, wordt gevormd uit het bestuur van de Stichting
CalenduIa. De voorzitter van de Stichting is tevens voorzitter van het Fonds aanvullend zijn
er nog maximaal twee leden. Het bestuur van het Solidariteitsfonds benoemt een beheerder
van het Solidariteitsfonds Calendula. De beheerder van het fonds verzorgt de dagelijkse
gang van zaken en legt de aanvragen ter besluitvorming voor aan het bestuur.
4.2 Het bestuur van het Solidariteitsfonds is verantwoordelijk, en voor eenieder
aanspreekbaar over de gang van zaken binnen het fonds met in achtneming van de regels
met betrekking tot de privacy van de gebruikers van het fonds.
4.4 Het bestuur en de beheerder van het Solidariteitsfonds mogen op geen enkele wijze
beroepsmatig verbonden zijn aan het Therapeuticum Calendula.
4.5 Het bestuur van het Solidariteitsfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het
Calendula Beraad.
Artikel 5 VOORWAARDEN VOOR UITKERING
5.1 Een eigen bijdrage is van toepassing. Bij verzekering is uitkering uit het Solidariteitsfonds alleen mogelijk voor de
kosten die uitstijgen boven de vergoeding op basis van de polisvoorwaarden.

5.2 Per kwartaal wordt maximaal 1/4 van het totaalbedrag aan fondsvorming uitgekeerd.

5.3 Als minder of geen geld beschikbaar is in het fonds dan waarvoor een verzoek
ingediend is, rekening houdend met het voorgaande lid, dan wordt naar rato dan wel geheel
niet uitgekeerd.
5.4 De eigen bijdrage, waaraan is gerefereerd in artikel 5.1, is vastgesteld op 50% van de
kosten die uitstijgen boven vergoedingen op basis van de polisvoorwaarden.
5.5 Er moet op enige wijze aannemelijk worden gemaakt dat de financiële omstandigheden
van de aanvrager het rechtvaardigen dat er een beroep wordt gedaan op het fonds. De
beheerder bepaalt of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Bij een negatief besluit wordt de
aanvrager hierover schriftelijk geïnformeerd. Er is geen beroep mogelijk tegen dit besluit.
Artikel 6 PROCEDURE BIJ UITKERING
6.1 De declarant zendt een volledig ingevuld declaratieformulier en de (kopie van de) nota
betreffende de ontvangen therapieën en een afwijzing van de verzekering naar de
administratie van het Therapeuticum Calendula.
6.2 De administratie van Therapeuticum Calendula verifieert of betaling van de betreffende
nota heeft plaats gevonden en zendt de ontvangen gegevens ter afhandeling aan de
beheerder van het Solidariteitsfonds.
6.3 Het bestuur verifieert de declaratie op basis van de nota van Calendula en de
verzekeringsgegevens van de declarant.
6.4 Na verificatie wordt de vergoeding vastgesteld en, in overeenstemming met de
voorwaarden voor uitkering conform artikel 5, uitbetaald.
6.5 Declaraties over therapieën worden vergoed op basis van het voor dat kalenderjaar
geldende reglement.
6.6 Declaraties over therapieën aangevangen langer dan twee jaar geleden worden niet
meer in behandeling genomen.
6.7 Als daartoe aanleiding is kan het Solidariteitsfonds in uitzonderingsgevallen vooraf gaande aan
de behandeling een beschikking afgeven waarin staat op welke tegemoetkoming uit het fonds de
patiënt kan rekenen.
6.8 In gevallen genoemd in art 6.7 worden op naam van de patiënt twee facturen uitgeschreven. De
ene factuur zal rechtstreeks betaald worden vanuit het Solidariteitsfonds. De andere factuur betaalt
de patiënt zelf.
Artikel 7 BIJZONDERE UITKERINGEN
7.1 Het bestuur van het Solidariteitsfonds is gemachtigd om gemotiveerd af te wijken van het
gestelde in artikel 5 ten aanzien van de financiële gevolgen voortkomende uit de verzekeringssituatie
van declarant dan wel van de hoogte van de eigen bijdrage zodat minder dan 50% eigen bijdrage
wordt verrekend.
7.2 Indien artikel 7.1 van toepassing is kunnen daar voorwaarden aan worden verbonden.

Artikel 8 VERANTWOORDING
8.1 Jaarlijks wordt in november het fonds geagendeerd ter bespreking binnen het
Calendula Beraad om wensen ten aanzien van aanpassingen te inventariseren.
8.2 Jaarlijks wordt door het bestuur van het Solidariteitsfonds aan het Calendula Beraad
verslag uitgebracht over het voorbije jaar.

Artikel 9 FINANCIËN EN JAARREKENING
9.1 Een uit twee onafhankelijke leden bestaande kascontrolecommissie voert een jaarlijkse
controle uit op het beheer van het Solidariteitsfonds.
9.2 Het bestuur is verplicht jaarlijks een financiële rapportage op te stellen en voor te leggen
aan het Calendula Beraad.
9.3 De bewaartermijn van de genoemde stukken is vijf jaar.
Artikel 10 ALGEMEEN
10.1 In gevallen waarin het reglement niet voorziet heeft het bestuur het
recht, na raadpleging van het Calendula Beraad, beslissingen te nemen.
Dit reglement is geaccordeerd in het Calendula Beraad van 10 september 2013. Dit reglement treedt
in werking met ingang van 1 oktober 2013.

