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Beleid vergoedingen VOI 
 
De Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) is voor haar bestaan volledig afhankelijk van 
vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Om als vereniging 
te kunnen voortbestaan, moet deze kunnen rekenen op de inzet en beschikbaarheid van 
haar vrijwilligers.  
 
De VOI beseft dat de inzet van vrijwilligers niet in waarde is uit te drukken. Toch wordt er 
belang aan gehecht om vrijwilligers te belonen voor hun inzet met vooraf vastgestelde 
beloningen. Deze vrijwilligers offeren immers een deel van vrije tijd op in het belang van de 
OI-gemeenschap. 
 
Dit vergoedingenbeleid is vastgesteld met als doel uniformiteit en eenduidigheid te creëren 
bij vrijwilligers en bestuursleden en willekeur te voorkomen.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt in vrijwilligers die bestuurslid zijn, vrijwilligers die structureel 
inzetbaar zijn en incidenteel zoals inzet bij ledenbijeenkomsten. Bij een dubbele functie komt 
de vrijwilliger voor één vergoeding in aanmerking. Uiteraard zijn er uitzonderingen die per 
individueel geval worden beoordeeld. 
 
In onderstaand overzicht is de vaststelling van de vergoedingen opgenomen. 
 
Bestuur 

Wie Vergoeding Waar is deze 
vergoeding voor 
bedoeld? 

Waar is deze vergoeding 
niet voor bedoeld?  

Voorzitter € 35,- per maand 
(uitgekeerd in € via 
bank) 

Ureninzet Reis- en verblijfskosten, zie 
toelichting onder de tabel 

Penningmeester, 
Secretaris 
 

€ 35,- per maand 
(uitgekeerd in € via 
bank)  

Ureninzet 
 

Reis- en verblijfskosten, zie 
toelichting onder de tabel 

Overige 
bestuursleden 

€ 35,- per maand 
(uitgekeerd in € via 
bank) 
 

Ureninzet Reis- en verblijfskosten, zie 
toelichting onder de tabel 
 

 
 
Overig 

Wie Vergoeding Waar is deze 
vergoeding voor 
bedoeld? 

Waar is deze vergoeding 
niet voor bedoeld?  

Leden adviesraad €100,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig) 

Beloning inzet 
 

- 

Medisch adviseur €100,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig)  

Beloning inzet 
 

- 

Informatrice €50,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig) 
  

Beloning van ureninzet 
 

Onkosten mbt telefonie 
(verzekerig), 
gesprekskosten. 
Reiskosten voor bijwonen 
vergaderingen in het kader 
van de functie 
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Ondersteuning 
bestuur 

€50,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig)  

Beloning van ureninzet Reiskosten t.b.v. 
vergaderingen/werkgroep 
besprekingen 

Leden werkgroep 
Jongeren 

€50,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig) 

Beloning van ureninzet Reiskosten t.b.v. 
vergaderingen/werkgroep 
besprekingen 

Leden werkgroep 
Communicatie 

€50,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig), mits 
er werkzaamheden 
hebben 
plaatsgevonden  

Beloning van ureninzet Reiskosten t.b.v. 
vergaderingen/werkgroep 
besprekingen 

Leden werkgroep 
Gezinnen 

€50,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig) 

Beloning van ureninzet Reiskosten t.b.v. 
vergaderingen/werkgroep 
besprekingen 

Leden werkgroep 
Internationaal 

€50,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig)  

Beloning van ureninzet 
 

Reiskosten t.b.v. 
vergaderingen/werkgroep 
besprekingen 

Leden werkgroep 
Volwassenen 

€50,- per jaar 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig) 

Beloning van ureninzet 
 
 

Reiskosten t.b.v. 
vergaderingen/werkgroep 
besprekingen 

Begeleiders kidsclub €30,- per ALV 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen) 

n.v.t. Inkoopkosten van materiaal 
voor de kidsclub 

Gastsprekers op 
bijeenkomsten 

Bos bloemen t.w.v. 
€25,-  

n.v.t. n.v.t. 

Leden of niet-leden 
die een stand op een 
beurs bemensen 

€25,- bij 1 dag 
€50,- bij 2 dagen 
€75,- bij 3 dagen 
(uitgekeerd in 
VVV-bonnen of 
gelijkwaardig) 

Beloning van ureninzet 
 
 

Reiskosten naar en van de 
beurs (evt. 
onkostenvergoeding t.b.v. 
overnachtingen dienen 
vooraf met het bestuur te 
worden besproken) 

Vrijwilligers die zich 
inzetten voor 
projecten 

Vergoeding wordt 
per project bepaald 
afhankelijk van de 
intensiteit  

Beloning van ureninzet 
 

 

Reiskosten t.b.v. 
vergaderingen  

Alle hierboven 
genoemde 
vrijwilligers 

MERCI 
kerstbedankje  

Waardering en 
erkenning aan het 
einde van het jaar 

 

 
Toelichting op overzicht 
In de kolom ‘waar is deze vergoeding voor bedoeld’ staat benoemd welke kosten/inzet valt 
onder de vergoeding en dus niet apart kunnen worden gedeclareerd. 
In de kolom ‘waar is deze vergoeding niet voor bedoeld’ staat omschreven welke kosten 
apart kunnen worden gedeclareerd. 
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Eenmalige vergoedingen 
In voorkomende gevallen zijn leden actief in verschillende werkgroepen of bestuur. Een 
vergoeding wordt éénmalig ontvangen waarbij de hoogst geldende vergoeding wordt 
verstrekt. 
 
Declaraties 
Genoemde onkosten die niet vallen binnen de vergoeding dienen via het VOI-
declaratieformulier te worden ingediend bij de penningmeester. Alle gedeclareerde kosten 
dienen te worden aangetoond door middel van bewijsstukken en specificaties. 
 
Reis- en verblijfskosten bestuur 
Reis- en of verblijfkosten door taken voor de vereniging en "onder de vlag" van de vereniging 

kunnen vooraf in overleg én met akkoord van het bestuur uitgevoerd worden waarvoor 

financiële vergoeding tegenover staat met inachtneming van onderstaande. 

1. voor het bijwonen van conferenties, vergaderingen of andere werkzaamheden in het 

belang van de vereniging die niet meer dan 1 dag duren, is er recht op reiskostenvergoeding 

welke gedeclareerd dienen te worden middels het declaratieformulier van de vereniging. 

2. voor  het bijwonen van conferenties, vergaderingen of andere werkzaamheden in het 

belang van de vereniging die meer dan 1 dag duren, is er recht op hotelovernachting(en) 

inclusief ontbijt gedurende de betreffende periode met de volgende criteria: 

* persoonlijke aanwezigheid voor het gestelde doel  

* een boeking in een nabij gelegen hotel (binnen een redelijke loopafstand van max. 10  

   minuten) met maximaal vier sterren. Het bestuur dient vooraf twee offertes van de   

   gekozen hotels te ontvangen om hieruit een keuze te maken. 

* indien eigen vervoerskosten of taxikosten minder zijn dan de hotelkosten is het mogelijk  

  om te kiezen voor eigen vervoer of taxivervoer. 

3. wanneer de start-/eindtijd door bijwonen van conferenties, vergaderingen of 

werkzaamheden voortkomend uit andere activiteiten voor de vereniging het 

onveilig/onverantwoord is om zelfstandig te reizen, mits vóór 9u 's ochtends of ná 22u 's 

avonds, zijn taxikosten bespreekbaar mits eigen vervoer niet mogelijk is. 

4. voor het bijwonen van conferenties, vergaderingen of andere werkzaamheden in het 

belang van de vereniging die de lunchtijd (11u-13u) of avondetenstijd ( vanaf 16.30u) 

overlappen, is er maximaal recht op respectievelijk € 25 en € 50 maaltijdvergoeding. 

In alle gevallen het verzoek om het belang van de vereniging in acht te houden en bewust te 

zijn van de kosten die uit het budget gefinancierd worden van de activiteiten voor de leden. 

 
Niet uitkeren van vergoedingen 
Mocht naar oordeel van het bestuur blijken dat vrijwilligers en/of leden van werkgroepen 
geen of nauwelijks een bijdrage hebben geleverd aan de VOI doelstellingen en de benodigde 
inspanning die men kan verwachten, dan wordt er geen vergoeding uitgekeerd. 
 
Belastingdienst 
In veel gevallen is de verkregen vergoeding niet belast door de Belastingdienst. Check altijd 
even welke situatie op u van toepassing is. 
 
Afwijkende vergoedingen  
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Voor zover zaken niet zijn voorzien in bovenstaand beleid is de penningmeester gerechtigd 
in overleg met de betrokken vrijwilliger(s) tot afspraken te komen mits het betreffende bedrag 
niet hoger is dan € 150,00 per jaar. Voor een hoger bedrag is toestemming van het bestuur 
nodig. 
 
Herziening/aanpassing van het vergoedingenbeleid  
Het declaratiebeleid wordt per jaar vastgesteld en kan in principe 1 keer per jaar herzien 
worden wat betreft de te vergoeden tarieven. Wijzigingen gaan in per het begin van het 
nieuwe verenigingsjaar. Indien er om budgettaire of andere redenen gedurende het 
verenigingsjaar aanleiding is om het beleid te herzien dient hiervan schriftelijk mededeling te 
worden gedaan aan de vrijwilligers. 
 
Dit document is herzien in 2021, goedgekeurd door de ALV op 22-05-2021 en geldend vanaf 
01-01-2021. Vragen of het vergoedingenbeleid kunnen gesteld worden via 
bestuur@oivereniging.nl. Leden / vrijwilligers kunnen geen rechten ontleden aan het 
vergoedingenbeleid voor inzet die plaatsvond voor 01-01-2021. 
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