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Huishoudelijk reglement     
bij de Stichting Categorale Zorg voor apothekers in Zuidoost Brabant (CaZo) (vastgesteld 

overeenkomstig artikel 13 van de statuten in de vergadering van het bestuur van de stichting 

d.d. 15 augustus 2013).  

 

 

Begripsbepalingen 

 

 

Artikel 1 

 

In dit reglement wordt verstaan onder:  

 

A. “Stichting”: de Stichting Categorale Zorg voor apothekers in Zuidoost Brabant  

B. “Bestuur”: het bestuur van de stichting 

C. “Deelnemers”: apotheken die een geldige deelnemersovereenkomst met de stichting hebben 

afgesloten 

D. "Deelnemersraad": de vergadering van de deelnemers  

E. “Statuten”: de statuten van de stichting 

 

 

 

Deelnemerschap 

 

Artikel 2 

 

1. Onverminderd het bepaalde in de statuten staat het deelnemerschap open voor apotheken die:  

a. gevestigd en/of werkzaam zijn in de regio Zuidoost Brabant;  

b. goedkeuring hebben verkregen van 2/3e van de reeds deelnemende apotheken;  

c. schriftelijk te kennen hebben gegeven bereid te zijn een entreefee van € 700,- (excl.BTW)  te 

betalen aan de Stichting;  

d. schriftelijk te kennen hebben gegeven te allen tijde te zullen voldoen aan de in dit reglement 

genoemde verplichtingen van de deelnemers.. 

2. Uitzondering op Artikel 2.1.b.: 

In de uitoefening van de bevoegdheid uit hoofde van Artikel 10, lid 3 van de Statuten zal het 

bestuur aan de aansluiting als deelnemer geen nadere voorwaarden stellen en aan het verzoek 

haar goedkeuring niet onthouden, indien het deelnemerschap vereist is in het kader van afspraken 

met derden. In voornoemd geval zal ook de Deelnemersraad aan een dergelijk verzoek haar 

goedkeuring niet onthouden.  
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Rechten en verplichtingen deelnemers 

 

Artikel 3 

 

1. Deelnemers kunnen gebruik maken van het volledige pakket van diensten dat de stichting 

aanbiedt.  

2. Deelnemers ondersteunen de stichting in haar kwaliteitsbeleid. De deelnemers verplichten zich te 

conformeren aan de kwaliteitsdoelstellingen van de Stichting, zoals vastgesteld door het bestuur.  

3. Deelnemers dienen voorts bereid te zijn actief mede te werken om de doelstellingen van de 

stichting te realiseren, bijvoorbeeld doordat één of meer van haar medewerkers zitting zullen 

nemen in commissies e.d. 

4. Deelnemers zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de bij hen werkzame eerste apotheker, of bij 

deelnemers werkzame tweede apothekers de nascholing van de stichting zullen volgen. 

5. Deelnemers dienen één of meer de bij hen werkzame assistenten de gelegenheid te geven deel 

te nemen aan de door de stichting te organiseren cursussen.  

6. Deelnemers verplichten zich tot het actief uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde PR-

beleid van de stichting.  

 

 

Deelnemersraad 

 

Artikel 4 

 

1. Een deelnemer heeft recht op het bijwonen van en het uitbrengen van zijn stem in de 

deelnemersraad.  

2. De deelnemersraad heeft, naast de haar toekomende rechten en bevoegdheden op grond van de 

statuten, het recht het bestuur ongevraagd en gevraagd advies te verlenen.  

3. De deelnemersraad vergadert ten minste eenmaal per jaar op ruim van tevoren vastgestelde data 

en tijdstippen. 

4. Het bestuur is verplicht een vergadering van de deelnemersraad bij te wonen.  

 

 

Adviesraad 

 

Artikel 5  

 

1. Conform het bepaalde in artikel 12, lid 1 van de statuten stelt het bestuur een adviesraad in.  

2. Samenstelling: de adviesraad dient om voeling te houden met en het zoeken van draagvlak bij 

zowel de achterban van apotheken als overige zorg- en ketenpartners.  

3. Taken: op uitnodiging van het bestuur zal de adviesraad periodiek bijeen komen om geïnformeerd 

te worden over de beleidsplannen van de stichting. 

4. Bevoegdheden: de adviesraad kan het bestuur daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren 

aangaande hun visie op het te voeren beleid. 
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Vergoedingen 

 

Artikel 6 

 

1. Het bestuur is bevoegd om ieder die werkzaamheden voor de stichting verricht, waaronder tevens 

begrepen bestuurders bij de uitoefening van hun bestuurstaken, een passende beloning toe te 

kennen. 

2. De beloning bestaat uit een vergoeding van gemaakte onkosten en een urenvergoeding op basis 

van € 60,00 / uur excl. BTW. 

3. De hoogte van deze beloning kan door het bestuur jaarlijks worden aangepast. 

4. De stichting kan aan de deelnemers jaarlijks een vergoeding vragen voor de door de stichting 

geleverde diensten. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur.  

 

 

Non-concurrentiebeding 

 

Artikel 7 

 

1. De deelnemer verplicht zich hierbij om, zonder schriftelijke toestemming van de Stichting,  

gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12)  
maanden nadat deze overeenkomst ten aanzien van de deelnemer is geëindigd:  

 

1.1 zich niet, in de postcodegebieden 5000 tot en met 6099 in Nederland, direct of indirect bezig te  
houden met, deel te nemen in of betrokken te zijn bij een onderneming of persoon die activiteiten  
ontplooit die vergelijkbaar of concurrerend – kunnen – zijn met activiteiten van de Stichting;  

 
1.2 geen klanten of relaties van de Stichting, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet  

uitsluitend, zorggroepen, zorgverzekeraars en patiënten, te benaderen teneinde hun relatie met 

de Stichting te beëindigen en/of in nadelige zin te wijzigen, waaronder begrepen ondernemingen 
of personen die, gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan de beëindiging van deze 
overeenkomst ten aanzien van de desbetreffende deelnemer, klant of relatie van de Stichting zijn 

(geweest); en 
 

1.3 niet direct of indirect, werknemers van de Stichting te benaderen, in dienst te nemen of te  

trachten over te halen ontslag te nemen.  
 

2. De deelnemer staat ervoor in dat de aan hem verbonden partijen zich zullen houden aan de  

verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel. In het geval een of meer van de aan deelnemer  
verbonden partijen in strijd handelen met het genoemde verbod, zal dit handelen gelden als een  
schending door deelnemer van het in dit artikel opgenomen concurrentieverbod. 

 


