Onkostenvergoeding RTV Purmerend

Inleiding:
Onder de onkostenvergoedingen vallen de kosten die een
vrijwilliger maakt ten gunste van RTV Purmerend en die
daardoor voor (een deel) vergoed worden.
Onder de onkostenvergoedingen vallen:
•
•
•
•

Reiskostenvergoeding;
Opleidingskosten
Werkzaamheden voor de omroep
Programmakosten.

Reiskostenvergoeding:
Bij een reiskostenvergoeding worden de reiskosten vanaf het
eigen huis naar de studio niet vergoed.
Reiskosten die voor RTV Purmerend gemaakt worden kunnen
wel voor vergoeding in aanmerking komen.
Voorwaarde is dat de reis aantoonbaar voor RTV Purmerend
wordt gemaakt. Dit betekent dat er een vraag van de
hoofdredacteur is gesteld om ergens naar toe te ga an. De
reiskostenvergoeding bestaat uit een vergoeding voor
openbaar vervoer tweede klas of voor de gereden kilometers.
Per kilometer wordt er 19 cent vergoed, conform de
gehanteerde tarieven bij de belasting.
Indien een opleiding buiten de studio wordt genoten is een
reiskostenvergoeding ook van toepassing
In een enkele situatie kan de vergoeding uitgebreid worden
met de vergoeding voor een eenvoudige maaltijd met een
maximum van 15€. Je bent dan niet in de gelegenheid om
thuis een maaltijd te kunnen geni eten en hebt zelf geen brood
mee kunnen nemen. De vergoeding gebeurd na overleg van een
originele bon waarop de locatie, de datum en tijdstip en het
bedrag staan aangegeven. Of de maaltijd vergoed wordt is ter
beoordeling van de hoofdredacteur en/of penningmeester.
Om elk misverstand te voorkomen bij het vergoeden van een
maaltijd verdient het aanbeveling om, voordat er gebruik van
worden gemaakt, eerst toestemming te vragen van de
hoofdredacteur.
In dropbox staat het formulier “onkostenvergoeding.xlsx”
dat u kunt downloaden, invullen en mailen naar de
hoofdredacteur
Opleidingskosten:
In de meeste situaties zullen er vanuit het bestuur
opleidingen (bij de NLPO) aangeboden worden. Hier zijn
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meestal een beperkt aantal plaatsen voor beschikbaar.
Mochten deze opleidingen kosten met zich meebrengen dan
worden deze kosten (vaak achteraf) door RTV Purmerend
vergoed Als vooruit betaling vanuit RTV Purmerend mogelijk is
heeft dat de voorkeur.
Als een vrijwilliger op eigen initiatief een opleiding wilt
volgen zijn de onkosten die vergoed worden erg beperkt. Er
vindt alleen een onkostenvergoeding plaats na duidelijke
afspraken met de hoofdredacteur en na toestemming van de
penningmeester. De onkostenvergoeding bedraagt dan altijd
een deel van de opleidingskosten.

Werkzaamheden voor de studio
Werkzaamheden voor de studio worden altijd in opdracht van
de hoofdredacteur, het bestuur of na overleg met het hoofd
techniek verricht. Voor de werkzaamheden beginnen moet
bekend zijn welke kosten er aan de werkzaamheden verbonden
zijn en is deze kostenraming goedgekeurd door het bestuur.
Een eventuele vergoeding kan nooit deze kostenraming
overstijgen.
In principe is er sprake van een voorgeschoten bedrag dat
terug betaald wordt. De onkostenvergoeding gebeurd na
toestemming van de hoofdredacteur en/of het bestuur en
gebeurd aan de hand van ingeleverde bonnen.
Vrijwilligersvergoeding
Bij projecten waar RTV voor betaald krijgt kan een
vrijwilligersvergoeding verstrekt worden. Het totaal aan
vrijwilligersvergoeding bij een dergelijk project kan nooit
hoger zijn dan de geldelijke verdiensten die RTV aan het
project heeft. Met andere woorden, een project mag er niet
verliesgevend door worden.
De hoogte van de vergoeding is conform de belastingr egel die
voor deze vergoeding geldt.
In 2019 is de vergoeding als volgt:
Jonger dan 22 jaar € 2,75 per uur.
22 jaar of ouder € 5,00 per uur.
In alle gevallen niet meer dan € 170 per maand of € 1700 per
jaar.
Indien een project door de vrijwilligersvergoeding
verliesgevend wordt zal in overleg met de penningmeester
gekeken worden of er een vrijwilligersvergoeding van
toepassing is en welke hoogte deze vergoeding bedraagt. De
hoogte zal nooit de hiervoor genoemde normen overschrijden.
Indien een vrijwilliger meent in aanmerking te komen voor een
vergoeding geeft hij dit door aan de projectleider, die in
samenspraak met de hoofdredacteur en eventueel na overleg
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met de penningmeester de hoogte van de vergoeding vaststelt
en voor uitbetaling zorgt.
De boekhouding van deze vergoedingen is de
verantwoordelijkheid van de penningmeester.
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