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Kostenvergoedingen 
 
1. Leden die zich als vrijwilliger inzetten voor en in het belang van de vereniging hebben recht op 
vergoeding van gemaakte onkosten. Er wordt geen geldelijke vergoeding geven voor geïnvesteerde 
tijd. 
Evenementenhulpverleners krijgen aanvullende cursussen aangeboden. Bestuursleden kunnen voor 
telefoon, print, post en andere kosten een vaste kostenvergoeding van maximaal € 100 per jaar 
opnemen in de declaratie. 
 
2. Te vergoeden onkosten: 

a. openbaar vervoer op basis van 2e klas. De werkelijke gemaakte kosten worden vergoed op 
basis van een transactieoverzicht van de gebruikte ov-chipkaart; 

b. eigen vervoer op basis van max. 0,26 eurocent per gereden kilometer. Parkeergelden komen 
alleen na goedkeuring vooraf voor vergoeding in aanmerking. Parkeerboetes komen niet 
voor vergoeding in aanmerking; 

c. avondeten tot maximaal 10 euro (ontbijt en lunch wordt niet vergoed) na toestemming van 
de coördinator en/of het bestuur; 

d. porti- en telefoonkosten op basis van een overzicht van gevoerde telefoongesprekken van 
de provider en de nota van PostNL waarop de verzonden poststukken inclusief aantal en 
gewicht zijn gespecificeerd. 

 
3. De kosten kunnen per kalendermaand worden gedeclareerd via het vastgestelde 
declaratieformulier. Declaraties dienen uiterlijk binnen één maand na afloop van het kalenderjaar te 
worden ingediend. De penningmeester controleert de declaraties en verzorgt de uitbetaling. 
Evenementenhulpverleners leveren het declaratieformulier in bij de Evenementencoördinator, 
docenten en lotussen leveren het declaratieformulier in bij de Opleidingscoördinator. De 
coördinatoren sturen door hen goedgekeurde declaratie door aan de penningmeester. 
 
4. Het spreekt voor zich dat het voor de KNV EHBO Almere te allen tijde voordeliger is als er niet 
wordt gedeclareerd. Aangezien de KNV EHBO Almere een erkende Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) is, kunnen leden de door hen te ontvangen onkostenvergoeding doneren aan de 
vereniging en als gift in mindering brengen bij hun aangifte inkomstenbelasting: 

• Pro forma declaraties van een geheel kalenderjaar worden vóór 1 maart ingediend. Deze 
declaratie bevat de declarabele kosten die over het voorgaande jaar zijn gemaakt; 

• Onder aan de declaratie wordt vermeld vrijwillig van declareren af te zien; 
• Vervolgens wordt de declaratie gecontroleerd en aan de penningmeester gegeven; 
• Bij een akkoord door de penningmeester wordt een bevestigingsbrief van de declaratie 

opgesteld, waarin het totale bedrag van de declaratie wordt vermeld, alsmede dat deze 
kosten in principe declarabel waren. Deze brief is het bewijs voor de fiscus. 
NB. Voor kosten die niet declarabel zijn, wordt geen bevestigingsbrief afgegeven. 

 
 
Vastgesteld op de ALV van 23 september 2020. 


