
 

REGELING VERGOEDINGEN BESTUUR EN REDACTIECOMMISSIE 

(regeling krachtens artikel 16, tweede lid, van het Huishoudelijk Reglement) 

 

Artikel 1: definities 

1. ‘Declarant’ is degene die krachtens artikel 3, vierde lid, dan wel krachtens artikel 16, 

eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement een beroep doet op vergoeding van kosten 

door de vereniging. 

2. ‘Declaratie’ is de opgave van door de declarant ten behoeve van het bestuur dan wel 

publicaties van de vereniging gemaakte kosten. 

Artikel 2: indiening declaraties 

1. De declarant dient de declaratie schriftelijk dan wel langs elektronische weg in bij de 

penningmeester. 

2. Ter onderbouwing van de declaratie gaat deze vergezeld: 

a. In geval van reiskosten: van een toelichting op de reden van de gemaakte reis, de 

reisdatum en reisbestemming, het gebruikte vervoermiddel, en bij gebruik van 

eigen auto het aantal afgelegde kilometers; 

b. In geval van aanschafkosten: van een toelichting op de reden van aanschaf, de 

aanschafdatum en een kopie van de factuur die voor de aanschaf is afgegeven; 

c. In geval van verbruikskosten: van een toelichting op het verbruik, zo veel 

mogelijk aangevuld met gegevens die aannemelijk maken dat dit verbruik ten 

behoeve van de vereniging heeft plaatsgevonden. 

3. Declaraties worden ingediend voor het einde van het verenigingsjaar waarbinnen de 

betreffende reis-, aanschaf- dan wel verbruikskosten zijn gemaakt. 

Artikel 3: beoordeling declaraties 

1. Declaraties worden in eerste instantie beoordeeld door de penningmeester. De 

penningmeester kan de declarant in voorkomende gevallen om een aanvullende 

toelichting verzoeken. 

2. Door de penningmeester goedgekeurde declaraties worden, met uitzondering van 

declaraties van de voorzitter, in tweede instantie ter fiattering voorgelegd aan de 

voorzitter. 

3. Door de penningmeester goedgekeurde declaraties van de voorzitter worden in tweede 

instantie ter fiattering voorgelegd aan de vicevoorzitter. 

4. De fiattering als bedoeld in het tweede en derde lid kan zowel langs schriftelijke als 

elektronische weg plaatsvinden, doch steeds op zodanige wijze dat het oordeel van de 

voorzitter respectievelijk vicevoorzitter voldoende kenbaar wordt vastgelegd. 



Artikel 4: vergoedingen 

1. Na goedkeuring en fiattering als bedoeld in artikel 3 draagt de penningmeester zorg voor 

overmaking van de kostenvergoeding aan de declarant. 

2. De kostenvergoeding wordt als volgt bepaald: 

a. Reizen per openbaar vervoer: de reguliere trajectkosten; 

b. Reizen per eigen auto: 19 cent per afgelegde kilometer; 

c. Aanschafkosten: de op de aanschaffactuur gespecificeerde kosten, dan wel het 

gedeelte daarvan dat redelijkerwijs ten laste van de vereniging kan worden 

gebracht; 

d. Verbruikskosten: de feitelijke kosten van het redelijkerwijs ten laste van de 

vereniging komende verbruik. 

3. In geval van langere ten behoeve van de vereniging gemaakte reizen kunnen de kosten 

van onderweg genoten maaltijden als onderdeel van de reiskosten worden gedeclareerd. 

Daarbij gelden als te vergoeden maxima €15 voor een lunch en €25 voor een 

avondmaaltijd. 

Artikel 5: geschillen 

Geschillen omtrent toepassing van de onderhavige regeling worden door de declarant 

schriftelijk beargumenteerd voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur 

beslist over een geschil met gewone meerderheid van stemmen. 

Artikel 6: publicatie 

Deze regeling wordt via de verenigingswebsite aan de leden ter kennis gesteld. 

 


