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Bijlage IV bij het huishoudelijk reglement: 
Onkostenvergoedingen VHP2 

 
Regeling vanaf 9 juni 2020 

 
Deze regeling is de in het huishoudelijk reglement van de VHP2 aangegeven onkostenregeling en is 
de in dat document bedoelde bijlage IV. 
 

De belangrijkste uitgangspunten voor een onkostenvergoeding zijn: 
 
1. Voor de volgende activiteiten kunnen onkosten van VHP2 leden worden vergoed: 

- Het op uitnodiging bijwonen van de vergaderingen van het VHP2 Bestuur. 
- Het als lid van de Ledenraad of op uitnodiging bijwonen van de vergaderingen van de 

Ledenraad. 
- Het als vaste afgevaardigde van de VHP2 of op verzoek van Bestuur of Ledenraad 

deelnemen aan vergaderingen van de VCP of andere organisaties waar de VHP2 bij is 
aangesloten. Het Verenigingsbureau houdt hiervan een overzicht bij. 

- Het als commissielid bijwonen van commissievergaderingen van de VHP2 van door 
Bestuur of Ledenraad ingestelde commissies. Het Verenigingsbureau houdt hiervan 
een overzicht bij. 

- Het namens het VHP2 Bestuur of Ledenraad bijwonen van vergaderingen van 
Afdelingen, Regioafdelingen of Aangesloten Verenigingen van de VHP2. Het 
Verenigingsbureau houdt een overzicht van afdelingen en Aangesloten Verenigingen 
bij.  

- Overige vooraf door de Penningmeester VHP2 goedgekeurde incidentele 
activiteiten. 

 
2. Een groep actievelingen die zich veelvuldig voor de vereniging inzet kan t.b.v. de 

“TEAMBUILDING” 1 keer per jaar een vorkje gaan prikken (maximaal € 60.= per persoon). Vooraf 
is hiervoor toestemming van het Dagelijks Bestuur van de VHP2 nodig. 

 
3. De regels zijn van toepassing op alle direct of indirect door de vereniging betaalde kosten en dus 

ook van toepassing op de Afdelingen en Regioafdelingen.   
 

4. Onkosten van Leden van bij de VHP2 Aangesloten Verenigingen worden niet door de VHP2 
vergoed aangezien dit behoort tot de beleidsvrijheid van de Aangesloten Vereniging.  

 

Voor de gemaakte onkosten geldt: 
 
1. Reiskosten 

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald voor 
- Kosten van openbaar vervoer (trein op basis van tweede klas); 

 N.B. Betrokkenen die frequent per trein reizen worden geacht zich op kosten van de 
 VHP2 een NS-reductiekaart aan te schaffen. 

of 
- Autokosten: per 1 januari 2019 € 0,28 per km. Dit bedrag wordt jaarlijks indien nodig in 

overleg met de ledenraad VHP2 herzien. 
 N.B. De VHP2 gaat ervan uit dat betrokkenen adequate verzekeringen hebben afgesloten 
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tegen schade en aansprakelijkheid van welke aard dan ook. De VHP2 wijst elke 
aansprakelijkheid hiervoor af. 
Boetes voor (verkeers)overtredingen worden door de VHP2 niet vergoed. 

- Waar betaald parkeren van toepassing is de parkeerkosten.  
N.B. Betrokkenen worden geacht alternatieve vervoersmiddelen of overstappen bij P+R 
terreinen te overwegen indien de parkeerkosten zeer hoog zijn. 

 
Niet vergoed worden kosten die reeds elders kunnen worden gedeclareerd.  

 
2. Maaltijden/Consumpties 

Maaltijden en consumpties door leden worden in principe niet vergoed.  
 
Voor een door de VHP2 georganiseerde bijeenkomst waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat door duur danwel door aanvangstijdstip, een maaltijd wenselijk danwel noodzakelijk is zal de 
VHP2 dit aankondigen en zelf verzorgen.   
 
De kosten hiervoor gemaakt worden vooraf opgenomen in de jaarlijkse begroting. Dit geldt ook 
voor de afdelingen.  
 
De VHP2 gaat er in principe vanuit dat andere organisaties, zoals VCP, een vergelijkbaar beleid 

voeren.  
 
In uitzonderlijke gevallen beslist de Penningmeester en doet daarvan opgave aan het Bestuur. 

 
3. Additionele kosten 

Worden additionele kosten gemaakt uit hoofde van de functie lid Algemeen Bestuur, Dagelijks 
Bestuur, Voorzitter, Secretaris of Penningmeester, dan kunnen deze worden gedeclareerd, 
vergezeld van betalingsbewijzen. In geval van onduidelijkheden gelieve u contact op te nemen 
met de Penningmeester. 

 

Vrijwilligersvergoeding  
 
Doordat de VHP2 de keuze heeft gemaakt in te zetten op een gezonde toekomst en daartoe een 
innovatieve route kiest is de druk op bepaalde functies flink toegenomen. Deze strategische keuze 
om verder te professionaliseren vraagt bij deze functies om een inzet, waarbij 25 uur per maand 
geen uitzondering is. Om de gevraagde inzet te legitimeren en te waarderen is besloten om een 
vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan die Leden van wie de te verwachten inzet een drempel van 
100 uur per jaar voor de VHP2 duidelijk te boven gaat, zoals beschreven in artikel 14.2.c. van het 
HHR. Hierbij lijkt een vergoeding van de uren boven de 100 uurgrens van € 10,- / uur tot aan het 
belastingvrije jaarmaximum van € 1.700,- per jaar redelijk. 
Functies waarvoor bovenstaande geldt worden uitgeoefend door: 
 
1. Het Dagelijks Bestuur met geschatte inzet van 200-400 uur per jaar, d.w.z. een gemiddelde inzet 

van 200 uur boven de 100 uur drempel wat een vrijwilligersvergoeding oplevert gelijk aan het 
jaarmaximum van € 1.700,- (200x€10 > € 1.700). Dit wordt met ingang van deze vernieuwde 
Bijlage IV uitgekeerd als maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 140,- per maand. 
Opm.: Deze vergoeding geldt niet voor eventuele bezoldigde Bestuursleden, die immers geen 
vrijwilliger zijn. 

 
2. Voorzitter en secretaris van Ledenraad met een geschatte inzet van 100-125, resp. 200-250 uur 
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per jaar, d.w.z. een gemiddelde inzet van 12,5 resp. 125 uur boven de 100 uur drempel wat een 
vrijwilligersvergoeding oplevert van ca. € 125,- resp. € 1.250,-. Dit wordt met ingang van deze 
vernieuwde Bijlage IV uitgekeerd als vrijwilligersvergoeding van € 30,- per kwartaal resp. € 100,- 
per maand. 

 
3. Vrijwilligers die in enig jaar aantoonbaar significant meer dan 100 uur tijd aan werk voor de 

VHP2 besteden. Deze vrijwilligers ontvangen op voorstel het Bestuur of de Ledenraad na 
goedkeuring door de Ledenraad een vrijwilligersvergoeding voor het aantal uren boven de 100 
uur drempel à € 10,- per uur; dit al of niet met terugwerkende kracht tot aan het belastingvrije 
maximum van € 1.700,- per jaar. 

 

Wijze van declareren 
 
Declaraties dienen rechtstreeks en voorzien van betalingsbewijzen, te worden gezonden aan het 
Verenigingsbureau (secretariaat) van de VHP2 en dienen te worden goedgekeurd door de 
Penningmeester. 
Men wordt verzocht daarbij gebruik te maken van declaratieformulieren, die te verkrijgen zijn via 
Secretariaat of Administratie van het VHP2-Verenigingsbureau. 
 
 
 
Door de LR van de VHP2 goedgekeurd in de vergadering van 9 juni 2020 


