Reiskostenprotocol Vrijwilligersbeleid – De Kern

1.

Doel

Het vastleggen van het recht op vergoeding van gemaakte reiskosten voor het vrijwilligersbeleid en
de daaronder vallende vrijwilligers. Let op: voor vrijwilligers bij de Dimence Groep geldt een ander
protocol.

2.

Uitgangspunten/definities

2.1.

Reiskosten

Reiskosten zijn kosten die de vrijwilliger maakt:
•

In het kader van woon-werkverkeer;

•

In opdracht van De Kern in het kader van zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden.

3.

Reiskostenvergoeding m.b.t. woon-werkverkeer en reizen in opdracht van De Kern

3.1.

Hoogte vergoeding

Voor de reiskosten van een dienstreis of woon-werkverkeer geldt een vergoeding van de kosten
van openbaar vervoer, tweede klasse. Indien de vrijwilliger van eigen auto gebruik maakt, is een
vergoeding van €0,19 per kilometer vastgesteld bij een afstand van minimaal 10 kilometer tot en
met maximaal 20 kilometer enkele reis.
3.2.

Uitzonderingen vergoeding

Voor de onderstaande reizen wordt geen reiskostenvergoeding gegeven:
•

Het bezoeken van vrijwilligersavonden;

•

Het bezoeken van de Basiscursus psychiatrie voor vrijwilligers.

3.3.

Wie vergoedt?

Gemaakte reiskosten worden vergoed door het team waar de vrijwilligers werkzaam is.
Indien de vrijwilliger niet werkzaam is binnen een team (bijv. bij het vrijwilligerskoor), kan in
overleg met het Servicepunt Vrijwilligerswerk een regeling getroffen worden met het Servicepunt.
De reiskosten worden in dat geval vergoed door het Servicepunt.

3.4.

Declaraties

Gebruik voor de declaraties het formulier ‘declaratieformulier externen’. Te vinden op onze website
van het Servicepunt Vrijwilligerswerk.
Op
1.
2.
3.
4.
5.

elke declaratie moet worden aangegeven:
Naam-, adres- en woonplaatsgegevens, bank- en afdelingsgegevens
Datum van de reis
Het doel en reden van de reis
OV-bonnetjes of –afschriften
Kostenplaatsnummer van het team waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

Declaraties dienen in hetzelfde jaar dat de reis gemaakt is te worden gedeclareerd.

4.

Controle

Onduidelijke, onjuiste en/of foutief ingevulde declaraties, kunnen door De Kern worden geweigerd
en worden retour gezonden aan de desbetreffende contactpersoon of vrijwilliger.
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