A De regeling die toeziet op de vergoeding van de
kosten gemaakt door de vrijwilligers van het COC
Algemeen
Voor het declareren en maken van onkosten gelden de volgende algemene regels:
• Alle gedeclareerde kosten gaan ten laste van het budget van de project- of
werkgroep waarvoor ze gemaakt zijn;
• Voor alle declaraties wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier;
• Voor alle declaraties moeten bonnen overhandigd worden;
• Je moet toestemming van je coördinator hebben;
• De declaraties moet zo snel als mogelijk ingediend worden. Declaraties die (meer
dan) een jaar nadat ze gemaakt zijn nog ingediend worden, worden niet vergoed. Dit
ter beoordeling van de penningmeester.
Individuele onkosten
Alle kosten die je maakt komen voor activiteiten van COC Midden-Nederland in
aanmerking voor vergoeding. Wat en hoeveel er precies vergoed wordt, hangt voor een
deel af van de afspraken die gemaakt zijn binnen de werkgroep waarin je actief bent.
Kosten buiten het budget of overschrijdingen van het budget moeten worden
goedgekeurd door het bestuur. Indien een werkgroep meer kosten dan het budget wil
maken dan moet dit vooraf bij het bestuur aangevraagd worden. Het bestuur kan
voorwaarden stellen aan het toekennen van extra geld.
Reiskosten
Reiskosten gemaakt binnen de eigen gemeente komen niet voor vergoeding in
aanmerking, tenzij het gaat om reiskosten in omstandigheden dat het niet anders kan,
b.v. lichamelijke handicap en/of meenemen van zware spullen, die voor de uitoefening
van de functie nodig zijn.
Indien met de trein wordt gereisd, wordt het treinkaartje 2de klasse vergoed.
Taxikosten worden alleen vergoed, indien het gaat om een vrijwilliger die door zijn/haar
lichamelijke beperking niet in staat is om langere afstanden te lopen of te fietsen.
Indien met het eigen vervoer wordt gereisd, geldt dat de reiskostenvergoeding
€ 0,19 per kilometer bedraagt. De enkele reisafstand wordt berekend via de ANWB
Routeplanner volgens de snelste route van het adres tot aan het thuisadres aan de hand
van de postcode. De totale reisafstand is dan de aldus berekende afstand maal twee.
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B De regeling die toeziet op het ontvangen van een
financiële bijdrage door vrijwilligers vanwege hun
vrijwilligerswerk
Werkgroepen kunnen in overleg met en/of op verzoek van het bestuur een specifieke
regeling maken over een financiële bijdrage van het COC Midden-Nederland aan
bepaalde vrijwilligers. Dit kan onder de volgende voorwaarden:
• Als in gezamenlijkheid (werkgroep en bestuur) is vastgesteld dat het voor bepaalde
functies gewenst is een financiële bijdrage aan bepaalde vrijwilligers te verstrekken,
omdat:
o Het moeilijk blijkt (volledig) onbetaalde vrijwilligers te vinden;
o De uit te voeren taken van groot belang zijn voor de continuïteit van de
vereniging en/of werkgroep;
o Het van belang is dat aan de uit te voeren taken meer dan gemiddelde
kwaliteitseisen gesteld moeten worden.
• De regeling moet schriftelijk zijn vastgesteld en goedgekeurd zijn door het bestuur.
Instemming door de ALV is niet noodzakelijk.
• De uit de regeling voortvloeiende financiële verplichtingen moeten passen binnen het
door de ALV vastgestelde budget van de desbetreffende werkgroep.
• In de regeling worden prestatie- en evaluatieafspraken gemaakt met de betreffende
vrijwilligers.
• Bestuursleden kunnen alleen met instemming van de ALV een financiële bijdrage
voor hun activiteiten ontvangen.
• De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met het bestuur vastgesteld. Hierbij
wordt rekening gehouden met de fiscale vrijstelling. Uitgangspunt is dat het COC
geen fiscale administratie hoeft bij te houden en/of geen werknemerslasten moet
afdragen vanwege de bijdrage.
• Verantwoording over specifieke regelingen voor bepaalde vrijwilligers vindt plaats in
het Jaarverslag en de Jaarrekening.
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C De regeling die toeziet op het inkopen van producten
en diensten bij derden
In deze regeling wordt aangegeven hoe omgaan wordt met het inkopen van producten
en diensten bij derden door zowel de werkgroepen als het bestuur. Hiervoor geldt het
volgende:
• Alle te verstrekken opdrachten dienen binnen het budget te vallen van de activiteit
waarvoor ze worden ingekocht. Voor opdrachten van € 1.000,= exclusief btw of
hoger dient, ook al valt de opdracht binnen het budget, vooraf toestemming
gevraagd te worden aan het bestuur.
• Het knippen van opdrachten om zo onder de drempel van €1.000,= te komen is niet
toegestaan.
• In de opdracht kunnen prestatie-afspraken en kwaliteitseisen worden vastgelegd.
• Opdrachten worden verstrekt door bestuursleden of door de coördinatoren van
werkgroepen.
• Bij het verlenen van opdrachten aan derden wordt belangenverstrengeling
vermeden. Bij twijfel vindt overleg met het bestuur plaats.
• Elke opdracht heeft een einddatum; opdrachten kunnen niet voor onbepaalde tijd
worden verstrekt.
• Derden die actief zijn als vrijwilliger voor het COC mogen ook hun
diensten/producten aanbieden rekening houdend met bovenstaande.

D De regeling die toeziet op de giften van derden
ontvangen door vrijwilligers vanwege hun
vrijwilligerswerk
Vrijwilligers ontvangen soms een (financiële) gift van een andere organisatie voor als
bedankje voor hun inzet. Met betrekking tot deze giften gelden de volgende regels:
• De vrijwilliger mag zelf weten wat hij/zij met de gift doet;
• Indien de vrijwilliger besluit de gift niet zelf te willen houden dan doneert de
vrijwilliger de gift aan het COC.
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