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Financieel ondersteuningsvehikel voor apothekers

Stichting steunt knmp-leden
in acute financiële nood
Auteur Remco Velasquez
De Stichting Ondersteunings
fonds knmp helpt, onder voor
waarden, leden die in financiële
problemen zijn geraakt. Het gaat
daarbij niet om steun aan apo
theekbedrijven, maar om het
lenigen van persoonlijk leed.

Persoonlijk leed
Ook onze sector kent haar persoon
lijke financiële leed door langdurige
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en door faillissementen.
Momenteel bestaat de ondersteuning
geheel uit vergoedingen van de
algemene knmp-contributie aan
leden.

Via een schriftelijk verzoek kan het
bestuur onder voorwaarden, zoals
inzage in de persoonlijke financiële
situatie, besluiten tot enige vergoeding. Alhoewel de persoonlijke
knmp-contributie slechts een relatief
beperkte bijdrage betreft, wordt hiermee wel bereikt dat deze leden via het
Pharmaceutisch Weekblad op de hoogte
kunnen blijven van de ontwikkelingen
in het vakgebied.
Ook andere vormen van ondersteuning zijn mogelijk, maar die zijn sterk
afhankelijk van de specifieke situatie,
uiteraard met grenzen. Apotheek
bedrijven zijn uitgesloten, en niet
alleen omdat de financiële ruimte
van het fonds dit niet of nauwelijks
toelaat. Het fonds richt zich specifiek
op het verlichten van persoonlijk
leed. ■

Bestuur
Het stichtingsbestuur wordt naast
knmp-voorzitter Rik van der Meer
gevormd door Koos Brouwers,
klinisch farmacoloog, en Frans
Sitsen, gepensioneerd openbaar
apotheker.
Aanvragen voor ondersteuning
kunt u, voorzien van een motivatie, richten aan het secretariaat
van deze stichting dat wordt gevoerd door Remco Velasquez van
de knmp (r.velasquez@knmp.nl).
Het stichtingsbestuur beslist over
de uiteindelijke vergoeding.
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Apothekers in Nederland beschikten
al over een eigen financieel ondersteuningsfonds toen enig sociaal
vangnet in Nederland nog geheel
ontbrak. Wanneer bijvoorbeeld door
het overlijden van de apotheker zijn
of haar nabestaanden in financiële
nood verkeerden, konden zij een
beroep doen op het steunfonds van
de knmp.
Het steunfonds van de knmp is sinds
1999 ondergebracht in de Stichting
Ondersteuningsfonds knmp.
De voorzitter van het knmp-bestuur

is qualitate qua ook voorzitter van
deze stichting, wat de verbinding met
de beroepsorganisatie borgt.
Het is alweer een jaar of vijf geleden
dat de laatste substantiële onder
steuning werd verleend. Dit houdt
verband met de brede sociale voorzieningen die ons land kent, maar
deze voorzieningen zijn door
bezuinigingsoperaties van de overheid
inmiddels wel aan erosie onderhevig.

