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Regeling vergoedingen
Van:
Datum:
Betreft:

Penningmeester
17 december 2015
Vergoedingen & declaraties bestuur & commissieleden

Voor wie
Bestuursleden, en leden van vaste commissies van de NVRR, kunnen aanspraak maken
op de vergoedingen regeling. Het bestuur kan daarnaast besluiten personen die voor
een langere periode in opdracht of verzoek van het bestuur om niet een bepaalde taak
uitvoeren toestemming geven kosten te declareren. Dit besluit wordt in de
bestuursvergadering genomen en kan niet door een individueel bestuurslid worden
toegezegd. Tevens gaat geen precedent werking uit van de toekenning aan deze leden
voor andere leden.
Welke kosten worden vergoed
Er wordt geen vergoeding voor tijdsbesteding gegeven. Wel wordt vergoed:
 Ten behoeve van de NVRR gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer;
 Ten behoeve van NVRR gereden kilometers die niet vanuit werk of een andere
opdracht worden vergoed;
 Parkeer-, veer- en tolgelden worden bij het gebruik van een privé-vervoermiddel
vergoed;
 Lunch dan wel dinerkosten van formele vergaderingen die vanuit de NVRR zijn
geïnitieerd;
 Verblijfskosten bij congressen indien de bestuurder daar vanuit zijn/haar functie
namens het bestuur aanwezig is. Dit wordt op een bestuursvergadering besloten.
Wijze van vergoeden
Ten minste een maal per kwartaal wordt een volledig ingevuld declaratieformulier
(standaard via secretariaat opvraagbaar) ingediend bij het secretariaat voorzien van
bewijsstukken van de gemaakte kosten buiten de kilometerdeclaratie.
Ten behoeve van de kilometerdeclaratie wordt de afstand berekend (economische route
volgens de ANWB) van 'huis-locatie - huis' tegen een tarief van € 0,28.
Ingeval van een commissielid tekent de voorzitter van de commissie waarvoor de
kosten zijn gemaakt de declaratie voor akkoord. Vervolgens tekent de penningmeester
de declaraties af ter goedkeuring. De voorzitter van de vereniging tekent de declaratie
van de penningmeester af. Na goedkeuring wordt het gedeclareerde bedrag per bank
overgemaakt.
Indien twijfel bestaat over of bepaalde kosten vergoed worden beslist de
penningmeester.
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