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Stichting Drents Monument kent een vergoedingenbeleid voor projectleiders. Dit
vergoedingenbeleid is gebaseerd op de wettelijke regelingen ten aanzien van
vrijwilligers.
Hoofdlijnen van de wettelijke regelingen zijn:









Een vrijwilliger mag geen marktconforme beloning ontvangen: de
vergoeding mag niet in verhouding staan tot het tijdsbeslag en de aard
van het werk. Een uurvergoeding van maximaal € 4,50 geldt als
vrijwilligersvergoeding.
De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding bedraagt vervolgens maximaal
€ 150 per maand, met een jaarmaximum van € 1.500.
Reiskosten mogen aan een vrijwilliger worden vergoed, tegen de
werkelijke kosten, waarbij de belastingdienst aangeeft dat € 0,25 per
kilometer kostendekkend is. De reiskostenvergoeding telt mee bij het
maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Krijgt een vrijwilliger
naast de maximale vergoeding van € 150 per maand en € 1.500 per jaar
een reiskostenvergoeding, dan is de vrijwilligersregeling niet meer van
toepassing.
Als de vrijwilliger kosten voorschiet in opdracht van de club, zoals het
betalen van dinerkosten van een relatie, dan hoeft u de vergoeding van
deze kosten niet mee te tellen binnen de vrijwilligersvergoeding.
Beloningen in natura (zoals een betaalde lunch of opleiding en het
vrijstellen van contributie) tellen mee om te bepalen of de totale beloning
uitkomt boven het maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
Bedragen per maand mogen gelijktijdig ineens worden uitbetaald, mits
de vergoeding gelijkmatig verdiend is over de maanden.

SDM hanteert voor haar projectleiders de volgende regeling(situatie 2014 en
2015):






Projectleiders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 350 per jaar
(dit bedrag kan op verzoek per kwartaal worden overgemaakt; regulier
wordt de vrijwilligersvergoeding in december uitgekeerd. De vergoeding
wordt geacht gespreid over het jaar te zijn opgebouwd);
Projectleiders krijgen de gemaakte kilometers vergoed op declaratiebasis
à € 0,25 per kilometer tot een maximum van 4.600 kilometer per jaar;
Projectleiders mogen na overleg met én goedkeuring van het bestuur
deelnemen aan branchespecifieke cursussen;
Projectleiders mogen na goedkeuring van het bestuur én na het
overleggen van declaratiebewijzen specifieke door hun gemaakte
onkosten in het kader van hun werkzaamheden voor Stichting Drents
Monument declareren.

Ten aanzien van de gewerkte uren kan na overleg met én goedkeuring van het
bestuur besloten worden de vergoeding voor gewerkte uren te verhogen. In
totaliteit zal de vergoeding voor reiskosten, eventuele cursuskosten en gewerkte
uren niet hoger zijn dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
Bestuursleden ontvangen geen bestuursvergoeding. Wel kunnen bestuursleden
reis- en onkosten declareren onder overlegging van gespecificeerde declaraties.
De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,25 per kilometer.
In de situatie waarin een bestuurslid naast haar bestuurswerk voor SDM ook
betrokken is bij de (uitvoering van) projecten, kan het bestuur besluiten aan dit
bestuurslid een vergoeding te verstrekken, welke in lijn ligt met de regeling voor
projectleiders (waarbij de maximale vergoeding voor reiskosten, eventuele
cursuskosten en gewerkte uren niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500
per jaar).
Wanneer zich wijzigingen in de fiscale behandeling van vrijwilligers voordoen, zal
(indien van toepassing) het vergoedingenbeleid van SDM dienovereenkomstig
aangepast worden.
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