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Regeling declaraties van bestuurlijke kosten van de Regiocomités en de Ledenraad 
 
Inleiding 
• Een declaratieregeling wordt door het bestuur van de VU-Vereniging wenselijk geacht om duidelijkheid te 

geven aan de Regiocomités en leden van de Ledenraad welke kosten tot welke hoogte gedeclareerd 
kunnen worden. Tevens biedt de regeling een kader voor de bestuursondersteuning om de declaraties 
vanuit de Regiocomités en de leden Ledenraad te kunnen toetsen. De declaratieregeling betreft een 
uitwerking van de tekst uit het Algemeen Reglement van de Ledenraad: 

 
artikel 9 
De leden van de Ledenraad kunnen de kosten van in verband met hun functie noodzakelijke 
reizen en andere onkosten die zij in verband met hun functie in redelijkheid moeten maken, 
dit ter beoordeling van het Bestuur, declareren bij de secretaris van de Vereniging. 

 
 
 
Artikel 1 Afbakening regeling declaraties 

1. Deze regeling geldt voor de declaraties van de bestuurlijke kosten van de Regiocomités en de 
Ledenraad.  Onder bestuurlijke kosten wordt verstaan kosten samenhangend met 
vergaderingen van het Regiocomité en de Ledenraad: zaalhuur, catering en reiskosten. 

 
Artikel 2 Indienen declaraties van bestuurlijke kosten van de Regiocomités en de Ledenraad 

1. Declaraties en facturen van bestuurlijke kosten van de Regiocomités en de Ledenraad 
kunnen worden ingediend op het standaardformulier zoals gepubliceerd op de website van 
de VU-Vereniging conform de genoemde kaders genoemd in deze regeling.  

2. De adressering zoals gepubliceerd op de website van de VU-Vereniging dient aangehouden 
te worden bij het indienen van de declaraties en facturen. Zie ook de bijlage van deze 
regeling. 

 
Artikel 3 Reiskosten van en naar vergaderingen van de Regiocomités en de Ledenraad 

1. Reiskosten van en naar vergaderingen van Regiocomités en de Ledenraad worden vergoed 
op basis van een OV kaartje (bij trein: tweede klas) of 19 cent per kilometer bij reizen met de 
auto.  

2. Bij reizen met het openbaar vervoer dienen de bewijsstukken te worden bijgevoegd. Bij 
reizen met de OV chipkaart dient een print van de relevante reizen uit het 
transactieoverzicht van de OV-kaart als bewijsstuk.  
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Artikel 4 Vergaderkosten 

1. Bij grotere Regiocomités (meer dan 8 leden) kan er zaalhuur voor comitévergaderingen 
(indien geen andere, kostenvrije locatie beschikbaar) en consumpties worden gedeclareerd 
met een maximum van 100 euro voor zaalhuur en 50 euro consumpties per vergadering. 

2. Er worden per regiocomité voor maximaal 4 Regiocomitévergaderingen kosten vergoed voor 
vergaderkosten en reiskosten. Dit is exclusief de reiskosten van de Ledenraadsvergaderingen 
of door het bestuur of de Ledenraad van de VU-Vereniging opgerichte commissies. 

 
Artikel 5 Overige kosten 

1. Maximaal 1 maal per jaar wordt een eigen diner per Regiocomité van het comité vergoed 
voor maximaal 50 euro per lid van het betreffende regiocomité. Dit is inclusief 
georganiseerde afscheidsetentjes en –borrels. 

2. Voor overige uitgaven wordt maximaal 50 euro per jaar per Regiocomité ter beschikking 
gesteld. Hier gaat het bijvoorbeeld om afscheidscadeaus, kaarten, etc. 

 


