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Declaratie protocol 
Ingaand op 11 juni 2016 

 
 
 
 
Belanghebbenden en werkwijze: 
Bestuursleden, redactieleden van GAAF! en actieve vrijwilligers kunnen 
onkosten declareren wanneer zij voor de VMCE werkzaamheden verrichten. 
De volgende regels zijn van toepassing: 

1. Op de declaratie(s) dienen de werkelijk gemaakte kosten worden 
gestaafd met facturen, bonnen, vervoersbewijzen etc., de declaratie 
moet worden ondertekend door de aanvrager 

2. De declaratie(s) van de gemaakte kosten dienen uiterlijk een maand 
na afloop van het boekjaar te worden ingediend. 

3. Declaraties dienen in overeenstemming te zijn met de volgende 
uitgangspunten. 

 
Internetkosten van bestuursleden en redactieleden van GAAF!: 
Ten behoeve van de communicatie van bestuursleden en redactieleden van 
GAAF! kunnen de kosten van internet/e-mail worden gedeclareerd, tot 
een maximum van € 25,- per jaar. Indien speciale activiteiten voor de 
vereniging worden verricht die een hogere vergoeding billijken, dan is 
toestemming van de penningmeester (of diens vervanger) noodzakelijk. 
Telefoonkosten kunnen in rekening worden gebracht op basis van 
gesproken minuten en het beltarief. 
Voor de kosten telefonisch vergaderen moet toestemming worden gevraagd 
aan de penningmeester (of diens vervanger). De redactie van GAAF! mag 
maximaal drie telefonische vergaderingen per jaar houden. 

 
Reiskosten van bestuursleden en GAAF!-medewerkers: 
Reiskosten kunnen gedeclareerd worden wanneer er activiteiten t.b.v. de 
VMCE worden verricht zoals: 
- bijwonen van een VMCE-vergadering 
- het organiseren van VMCE activiteiten 
- deelname aan een cursus vanuit de VMCE 
- deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten 
- bezoeken van beurzen 
- vertegenwoordiging van de VMCE bij derden, op beurzen en 

bij voorlichtingsbijeenkomsten. 



2 

 
 
 
 
Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer dan wordt gebruik 
gemaakt van 2de klas reizen. 
Vanaf 1 juli 2016 kunnen, bij eigen vervoer, de werkelijk gereden 
kilometers á € 0,30 euro worden gedeclareerd. 
Opmerking: Actieve vrijwilligers mogen bij werkzaamheden t.b.v. de VMCE 
gemaakte reiskosten declareren. 

 
Portokosten / kantoorbenodigdheden / printercartridges van bestuursleden 
en GAAF!-medewerkers: 
Voor het declareren van portokosten en kantoorbenodigdheden moet een 
kassabonnen ingediend worden. Printercartridges kunnen slechts 1 keer per 
jaar worden vergoed (tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat er meer 
kosten zijn gemaakt). 

 
Landelijke (voorlichtings)bijeenkomsten: 
Voor elke bijeenkomst wordt een begroting opgesteld en besproken met 
het bestuur. De vergoeding voor o.a. sprekers, zaalhuur e.d. wordt per 
geval beoordeeld. 

 
Vergoeding lidmaatschap: 
Bestuursleden, GAAF!-medewerkers en actieve vrijwilligers mogen 
ieder kalenderjaar de kosten van hun lidmaatschap declareren. 

 
 
 
Geaccordeerd op de Algemene Ledenvergadering van de VMCE op 11 juni 2016, 
waarmee het hiervoor geldende declaratieprotocol van 11 november 2006 vervalt. 


