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Inleiding
De Stichting Scouting Regio Fryslân moet voor haar ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instellingen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Een hiervan is dat zij een beloningsbeleid kent en
publiceert. Daarnaast is het wenselijk dat de regio zijn belonings- en declaratiebeleid helder heeft
voor zichzelf en voor de medewerkers.

Kader voor ANBI
De belastingdienst stelt het volgende op haar website1:
Beloning bestuurders
Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten
ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
Onkosten
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de
instelling.
Vacatiegeld
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk
hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Totstandkoming van dit beleid
Stichting Scouting Regio Fryslân mandateert het bestuur van Scouting Regio Fryslân om het
beloningsbeleid vast te stellen en uit te voeren. Het beloningsbeleid:



wordt door het bestuur van Scouting Regio Fryslân vastgesteld voor onbepaalde tijd.
wordt indien nodig gewijzigd door Scouting Regio Fryslân. Wijzigingen worden vastgesteld in
de bestuursvergadering met algemene stemmen. Wijzigingen worden vastgelegd in een
nieuwe versie van dit beleid.

Beloningsbeleid
Scouting Regio Fryslân kent bestuursleden en medewerkers. Allen hebben recht op
onkostenvergoeding. Scouting Regio Fryslân kent geen vacatiegeld.

Definitie onkosten
Medewerkers mogen hun onkosten declareren in overleg met hun teamleider. Onkosten zijn
reiskostenvergoeding of de aanschaf van zaken die bijdragen aan het doel of de activiteiten van het
team of het regiobestuur. Reiskosten mogen worden gerekend voor teamvergaderingen,
teamactiviteiten en teamuitjes.
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Website belastingdienst, pagina Beloning bestuurders, bezocht december 2014

Vergoeding onkosten
Reiskosten worden vergoed à 19 cent per kilometer bij alleen reizen, à 23 cent per kilometer bij
carpoolen of volledig bij openbaar vervoer.
Aanschaf van zaken wordt volledig vergoed mits de teamleider hiervan op de hoogte was gebracht of
redelijkerwijs kon worden verondersteld dat de teamleider het eens was met de aanschaf. Dit ter
beoordeling van de teamleider.

Werkwijze declareren regiomedewerkers
Medewerkers kunnen dit doen door het daarvoor bestemde declaratieformulier van de regio in te
vullen, te ondertekenen en op te sturen naar hun teamleider. De teamleider ondertekent dit voor
akkoord en stuurt het ondertekende formulier door naar de penningmeester. De penningmeester
kent een post toe aan de gemaakte kosten en keert uit. Bij twijfel neemt de penningmeester contact
op met de teamleider. Wanneer zij geen overeenstemming bereiken, wordt de declaratie voorgelegd
aan het bestuur van Scouting Regio Fryslân, welke hierover zal beslissen.

Werkwijze declareren regiobestuurders
Regiobestuurders kunnen dit doen door het daarvoor bestemde declaratieformulier van de regio in
te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de penningmeester. De penningmeester kent een
post toe aan de gemaakte kosten en keert uit. Bij twijfel neemt de penningmeester contact op met
de regiobestuurder. Wanneer zij niet tot overeenstemming komen, wordt de declaratie voorgelegd
aan het bestuur van Scouting Regio Fryslân, welke hierover zal beslissen.

