BELONINGSBELEID
Uitgangspunten 2020

Achtergrond
Het Brabants Burgerplatform is een jonge organisatie die onlangs (3 juli 2018) is opgericht om het zich
ontwikkelende netwerk van Brabantse Burgergroeperingen te ondersteunen.
Inkomsten en uitgaven
Het Brabants Burgerplatform heeft als belangrijkste inkomstenbron donaties vanuit de achterban.
We kunnen daarvan de feitelijke kosten betalen voor het opstarten en draaiend houden van de
organisatie, zoals notariskosten, de kosten van het hosten van de website, zaalhuur, koffie/thee, inhuur
apparatuur, inhuur externe experts, etc. Daarnaast is het mogelijk dat we incidenteel subsidie
ontvangen voor een of meer projecten.
Vrijwilligersvergoeding
Bestuursleden en/of leden uit de achterban die in opdracht van het bestuur de coördinatie en/of
realisatie van een activiteit op zich nemen, komen in aanmerking voor een vergoeding. Zij kúnnen
daarvoor, op declaratiebasis, aan het eind van het jaar de belastingvrije vrijwilligersvergoeding van
maximum €5,- per uur ontvangen, dan wel € 170,- euro per maand, dan wel in totaal €1700,- per jaar,
incl. de vergoeding van € 0,19 per kilometer voor reiskosten en eventuele andere kosten, voor zover de
budget van de stichting daarvoor toereikend is. Declaraties daartoe dienen ingediend te worden bij de
penningmeester voor het eind van het kalenderjaar, met daarbij de verklaring of men wél of niet af wil
zien van daadwerkelijke vergoeding door de stichting. In de eerste bestuursvergadering van het
daaropvolgend jaar wordt beslist of het budget toereikend is om de declaraties in principe te kunnen
betalen. De declarant, die afziet van de vergoeding, ontvangt bij een positieve beslissing ten aanzien van
de betaalbaarheid, een verklaring waarin het bedrag van de vergoeding staat waarvan hij afziet voor
werkzaamheden die hij in het daaraan voorafgaande jaar heeft verricht voor de stichting.
Perspectief
Er zijn geen voornemens om dit beloningsbeleid aan te passen of uit te breiden.
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