
10-02-15 

 1  
Zeilstichting	  Aeolus  

  

Declaratiereglement 
Inhoudsopgave 
Declaratieprocedure 1 
Declaratievoorwaarden 2 

Algemene voorwaarden 2 
Beloningen en (afscheids-)cadeaus 2 
Communicatie 2 
Portokosten 2 
Reis- en vervoerskosten 2 

Reizen met het openbaar vervoer 2 
Reizen met de auto 3 
Internationale reizen 3 

VOG 3 
Overige kosten 3 

 
Gemaakte kosten worden alleen vergoed indien ze worden gedeclareerd volgens onderstaande 
declaratieprocedure en vallen onder onderstaande declaratievoorwaarden. 

Declaratieprocedure  
Vrijwilligers dienen declaraties in te dienen met behulp van het hiervoor bestemde formulier op 
http://www.zeilstichtingaeolus.nl/portal/online-declaratieformulier/. Hiervoor dient de 
vrijwilliger ingelogd te zijn met zijn of haar bij Zeilstichting Aeolus bekende e-mailadres en 
bijhorende wachtwoord.  
 
De vrijwilliger garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens juist, volledig en naar waarheid 
zijn ingevuld. De vrijwilliger is verplicht zijn gegevens met behulp van de hem ter beschikking 
gestelde inloggegevens actueel te houden. Met de verzending van het declaratieformulier 
accepteert de vrijwilliger het declaratiereglement van Zeilstichting Aeolus. 
 
Bij het declaratieformulier moet een foto of scan van de originele betalings- en /of 
vervoersbewijzen van de opgevoerde kosten worden gevoegd.  
 
Gemaakte kosten moeten binnen twee maanden gedeclareerd worden. Kosten gemaakt in 
september en oktober kunnen tot 31 oktober gedeclareerd worden. Te laat gedeclareerde kosten 
worden niet vergoed, tenzij de onmogelijkheid tot declareren onomstotelijk vaststaat. Dit is ter 
beoordeling van de penningmeester.  
 
Vergoed worden de in dit reglement genoemde kosten, mits deze aantoonbaar noodzakelijk en 
redelijkerwijs aanwijsbaar voor activiteiten voor Zeilstichting Aeolus zijn gemaakt en aan de 
onderstaande voorwaarden is voldaan. 
 
Gedeclareerde kosten worden, uitzonderingen daargelaten, binnen 20 werkdagen na goedkeuring 
overgemaakt naar het opgegeven bankrekeningnummer. Declaraties worden alleen uitbetaald na 
goedkeuring van de penningmeester. Wanneer een declaratie niet wordt goedgekeurd, is de 
penningmeester verplicht om dit binnen 20 werkdagen met opgave van reden mee te delen aan de 
vrijwilliger. Er kan tegen dit besluit bezwaar worden aangetekend op de eerstvolgende algemene 
vrijwilligersvergadering. 
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Declaratievoorwaarden 
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bestuur van Zeilstichting Aeolus worden 
kosten die buiten het declaratiereglement vallen niet vergoed. 

Algemene voorwaarden 
Over het algemeen dienen vrijwilligers ernaar te streven Zeilstichting Aeolus zo min mogelijk op 
kosten te jagen, zonder daarbij zichzelf wezenlijk te benadelen.  
 
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de penningmeester in overleg met het 
bestuur. Tegen deze besluiten kan bezwaar worden aangetekend op de eerstvolgende algemene 
vrijwilligersvergadering.  
 
De penningmeester heeft de verantwoordelijkheid en ziet er op toe dat de declaraties van 
bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers niet te hoog worden. Wanneer dit wel het geval is, 
heeft de penningmeester de bevoegdheid om de declaratie niet te laten uitbetalen. 

Beloningen en (afscheids-)cadeaus  
Indien er een duidelijk aanwijsbare reden is, kan het bestuur een cadeau kopen voor bijvoorbeeld 
relaties, vrijwilligers die zich bijzonder hebben ingezet, et cetera. De richtlijn voor de kosten hiervan 
is €15,00 per persoon. Vrijwilligers in een commissie kunnen enkel na toestemming van de 
penningmeester de kosten voor een dergelijk cadeau declareren. De kosten van het cadeau 
mogen het door de penningmeester bepaalde maximum niet overstijgen. 

Communicatie  
In principe is er voor vrijwilligers van Zeilstichting Aeolus een mobiele telefoon beschikbaar voor 
het uitvoeren van activiteiten voor Zeilstichting Aeolus. Wanneer er met een privé-telefoon kosten 
gemaakt worden voor commissiewerk, kunnen deze alleen worden vergoed als er geen telefoon 
van Zeilstichting Aeolus beschikbaar was en als een specificatie van de gemaakte kosten wordt 
ingediend bij de penningmeester. 

Portokosten 
Portokosten worden alleen vergoed voor activiteiten van Zeilstichting Aeolus, tenzij anders 
vermeld. In principe moet er gebruik gemaakt worden van de door Zeilstichting Aeolus ter 
beschikking gestelde enveloppen en postzegels. Wanneer er andere portokosten gemaakt worden, 
kunnen deze alleen worden vergoed als een specificatie van de gemaakte kosten wordt ingediend 
bij de penningmeester. 

Reis- en vervoerskosten 
Reis- en vervoerskosten worden alleen vergoed voor activiteiten van Zeilstichting Aeolus, tenzij 
anders vermeld. Hieronder vallen vergaderingen, de actievelingen-dag, zolderdag, kampen en de 
AVV. Reiskosten naar sociale activiteiten zoals borrels, Intro en Afsluit worden niet vergoed. 
Wanneer er door een commissie vergaderd wordt voorafgaand aan een sociale activiteit, zijn de 
reiskosten naar de vergadering toe te declareren. 

Reizen met het openbaar vervoer  
• Reizen met het openbaar vervoer worden alleen vergoed als er is gereisd op de 

goedkoopste manier (bijvoorbeeld tweede klas, in stad- en streekvervoer en met de eigen 
OV-chipkaart). 

• Kortingskaarten zijn te declareren, mits de totale kosten voor Zeilstichting Aeolus lager 
uitvallen dan zonder kortingskaart. Dit is ter beoordeling van de penningmeester.  

• Reiskosten gemaakt met de OV-chipkaart kunnen worden gedeclareerd als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:  

o Er is gereisd met een geregistreerde OV-chipkaart; 
o Bij het declaratieformulier zit een Specificatie transacties OV-chipkaart; 
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o Op deze specificatie moeten begin- en eindhalte zichtbaar zijn; 
o Op het declaratieformulier moet per reis worden aangegeven voor welke activiteit 

de reis was. 

Reizen met de auto 
• Reizen met de auto wordt vergoed op basis van een kilometervergoeding van €0,15 p/km, 

mits de reis met eigen auto wordt gemaakt. Met derden meerijden wordt niet vergoed. 
• Het aantal kilometers wordt vastgesteld aan de hand van de ANWB Routeplanner. De 

vrijwilliger is daarom verplicht het vertrek- en aankomstadres te vermelden op de 
declaratie. 

Internationale reizen 
• Internationale reizen worden enkel vergoed na akkoord van de penningmeester.  

VOG 
Vrijwilligers van Zeilstichting Aeolus moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag, 
VOG. De kosten voor het aanvragen van de VOG worden door Zeilstichting Aeolus vergoed. De 
vrijwilliger moet deze kosten opgeven via het declaratieformulier met als bijlage de VOG. 

Overige kosten 
Overige kosten, zoals kosten voor druk- en papierwerk, materiaal, verblijf, eten en drinken, kunnen 
alleen gedeclareerd worden wanneer de penningmeester voorafgaand aan de uitgave 
toestemming heeft gegeven. 


