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Financieel reglement van de Stichting TaDaiMah 
 

Art 1   De gezamenlijke boedel: 
Deelnemers betalen ieder een gelijk deel van de aanschafwaarde van de gezamenlijke 

inboedel, zoals blijkt uit de bijlage van dit reglement. Bij vertrek, anders dan overlijden, 
blijven de overblijvende deelnemers eigenaar van de inboedel en de vertrekkende 
deelnemer krijgt een deel van de restwaarde mee zoals vermeld in de bijlage. Inboedel 

verkregen door bijdragen van derden, zoals sponsors, stichtingen en verenigingen e.d. 
wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Deelnemers voorzien hun eigen appartement 

voor eigen rekening van inboedel. De andere deelnemers kunnen hier geen rechten aan 
ontlenen.  
 

Art. 2   Gezamenlijke kosten: 
De kosten voor de dagelijkse gang van het huishouden en de woonkosten van het 

gezamenlijke appartement worden door de deelnemers ieder voor een gelijk deel 
gedragen. 

1. Elke deelnemer stort maandelijks automatisch een, door het bestuur van de 

Stichting TaDaiMah vastgesteld, bedrag op een gezamenlijke rekening. Deze 

rekening wordt beheerd door de penningmeester van de stichting TaDaiMah. 

2. Vanaf deze rekening worden kosten betaald voor de inrichting plus beheer en 

onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte en voor geplande gezamenlijke 

activiteiten van de deelnemers van het woonproject. Overige uitgaven worden door 

het bestuur van de stichting bepaald. Uitgaven die verband houden met spontaan 

uitgevoerde activiteiten zijn voor rekening van de betreffende deelnemers. 

3. De kosten voor de gezamenlijke maaltijd worden met elke deelnemer maandelijks 

achteraf verrekend. Maaltijden genuttigd door eventuele bezoekers zijn voor 

rekening van de betrokken deelnemer(s). 

4. Aan het eind van ieder kalenderjaar legt de penningmeester verantwoording af aan 

de algemene vergadering van stichting TaDaiMah. Vooraf is er door de leden van de 

kascontrolecommissie een controle van de financiële huishouding uitgevoerd. 

Art. 3   Aansprakelijkheid: 

Elke deelnemer is aansprakelijk voor de eigen handelingen en schulden en de huur van het 
eigen appartement. Elke deelnemer is slechts aansprakelijk voor het nakomen van het 

eigen deel van de bijdragen zoals bedoeld in Art. 2. 
 
Art. 4   Verzekeringen: 

Voor het gezamenlijke deel van de inboedel is een inboedelverzekering afgesloten. De 
kosten daarvan zijn kosten zoals bedoeld in art 2, lid 2.  

Elke deelnemer is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en een 
inboedelverzekering voor het eigen appartement af te sluiten. 
 

Art. 5   Opzet: 
Indien een deelnemer ten laste van de gezamenlijke huishouding aankopen doet, die niet 

met de begeleiding en/of de andere deelnemers zijn afgesproken en /of die ten behoeve 
van zichzelf zijn, zullen de kosten daarvan voor eigen rekening zijn. 
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Art. 6   Beëindiging van de gezamenlijke huishouding: 
Bij verhuizing van een van de deelnemers vindt gedeeltelijke restitutie plaats van de 
aanschafkosten van de gezamenlijke inboedel, onder voorwaarden zoals genoemd in de 

bijlage en artikel 1 van dit reglement. 
  

Art. 7   Overdracht gezamenlijke bezittingen: 
De deelnemer die deelname aan het woonproject beëindigt, draagt zijn/haar aandeel van 
de bezittingen in de gezamenlijke huishouding over aan de resterende deelnemers en 

eventuele nieuwe deelnemer. De nieuwe deelnemer, mede om restitutie aan de 
vertrekkende deelnemer te kunnen realiseren, is een inkoopbedrag ineens verschuldigd aan 

de Stichting TaDaiMah, even groot als het bedrag dat wordt uitbetaald aan de vertrekkende 
deelnemer. Dit bedrag bestaat uit de restwaarde zoals vermeld in de bijlage en artikel 1 en 
een gedeelte van de reeds ingelegde gelden van de vertrekkende deelnemer. Met de 

nieuwe deelnemer wordt hiervoor een betalingsregeling afgesproken.  
 

Art. 8   Nieuwe bewoner: 
1. Een nieuwe deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger is een eigen bijdrage 

verschuldigd voor het gebruik van de gezamenlijke inventaris/ faciliteiten aan de 

stichting TaDaiMah. Dit bedrag is even groot als het bedrag dat de vertrekkende 

deelnemer krijgt gerestitueerd en dient vóór de ondertekening van het huurcontract 

op de bankrekening van de stichting TaDaiMah te staan. 

2. Indien de nieuwe deelnemer binnen 6 maanden door bijzondere onvoorziene 

omstandigheden, door het bestuur te bepalen, gaat vertrekken, krijgt de deelnemer 

50% van de eigen bijdrage, zoals genoemd in lid 1, terug. Na genoemde periode 

komt men niet meer in aanmerking voor restitutie. 

 

Art. 9  Overlijden van een deelnemer: 
Indien een deelnemer komt te overlijden zijn de nabestaanden verplicht het appartement 
op zo kort mogelijke termijn op te leveren, doch uiterlijk binnen zes weken na overlijden. 

Tot aan het moment van oplevering zijn de nabestaanden huur verschuldigd. 
 

Art. 10 Onvolledigheden  reglement: 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting 
TaDaiMah. 

 
Art. 11   Bijlage: 

Bijlage 1 maakt onderdeel uit van dit reglement. 
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Bijlage 1 bij ”Overeenkomst financiële huishouding stichting TaDaiMah” 

Verdeling kosten: 
De kosten die met het samenwonen te maken hebben zijn als volgt te rubriceren: 

a. Begeleidingskosten 

b. Inventariskosten 

c. Woonlasten en onderhoudskosten 

d. Huishoudkosten 

e. Schoonmaakkosten 

 

Opmerking: In rekening te brengen kosten van gezamenlijke voorzieningen en inventaris 
zijn gebaseerd op 7 deelnemers welke in de woningen van TaDaiMah zijn gehuisvest. 
 

Begeleidingskosten: 
Deze kosten dienen te worden gedekt door subsidies, uitkeringen of budgets ten laste van 

de “overheid”. Te denken valt hierbij aan een persoonsgebonden budget of WMO. Uit die 
gelden wordt de begeleidingszorg voor de bewoners betaald. 
 

Inventariskosten: 
a. De inrichting van de gezamenlijke ruimte dient gezamenlijk te worden geregeld. De 

appartementen van de deelnemers worden voor persoonlijke rekening ingericht en 

dienen bij vertrek in de oorspronkelijke situatie te worden opgeleverd. 

b. Het deel van de kosten voor het inventarisbeheer van de gezamenlijke ruimte welke 

voor rekening van de deelnemers komen bedraagt € 50,00 per bewoner per maand. 

Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

c. Bij vertrek of overlijden van een deelnemer blijft de inventaris eigendom van de 

achterblijvende bewoners. Aan de vertrekkende deelnemer wordt een uitkoopsom 

betaald. Deze uitkoopsom wordt betaald als de nieuwe deelnemer het inkoopbedrag 

aan Stichting TaDaiMah heeft betaald. Bij vertrek of overlijden van een deelnemer 

wordt de afkoopsom als volgt berekend: 

Investeringsbedrag per deelnemer Ingelegde gelden 
2014  85%    1/7 deel van de inleg 
2015 75%       1/7 deel van de inleg 

2016 65%    1/7 deel van de inleg 
2017 55%    1/7 deel van de inleg 

2018 45%    1/7 deel van de inleg 
2019 30%    1/7 deel van de inleg 
2020 30%    1/7 deel van de inleg 

2022 30%    1/7 deel van de inleg 
Enz. 

  
Een nieuwe deelnemer dient bij intrede een bedrag als inkoopbedrag te storten op de 
rekening van Stichting TaDaiMah. Dit bedrag is even groot als het bedrag dat de 

vertrekkende deelnemer krijgt gerestitueerd. 
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Woonlasten en onderhoudskosten: 
 
Woonlasten: 

 Pas later als er meer duidelijkheid is kunnen afspraken over woonlasten op papier 

gezet worden. 

 
Onderhoudskosten: 

 Omdat de inventaris (hieronder verstaan we alles dat in de gemeenschappelijke 

ruimte aanwezig is) kapot gaat, slijt etc. en daardoor hersteld of vervangen moet 

worden, dient hiervoor geld te worden gereserveerd. Maandelijks wordt door elke 

deelnemer een bedrag van € 50 ingelegd t.b.v. de gezamenlijke huishouding. Een 

deel hiervan is voor onderhoud van de inventaris. Dit bedrag kan door het bestuur 

jaarlijks aangepast worden. 

 
 Op de jaarvergadering in mei wordt een afrekening gemaakt op basis van de 

werkelijke kosten over het lopende/afgelopen kalenderjaar. Zo nodig wordt het 

voorschotbedrag aangepast. 

 

 Maandbedragen zijn vooraf verschuldigd, moeten dus uiterlijk op de eerste van de 

maand per automatische overschrijving op de rekening van TaDaimah worden 

bijgeschreven. 

 
 Huishoudkosten: 

 Eten en drinken in de gezamenlijke ruimte wordt van de gezamenlijke rekening 

betaald. Dit uitgezonderd de gezamenlijke maaltijd. 

 Andere gezamenlijke kosten zoals kabel tv, energie en water worden van de 

gezamenlijke rekening betaald. 

 

Schoonmaakkosten: 
 De schoonmaakkosten worden van de gezamenlijke rekening betaald. 

  

  
 
 


