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Anoiksis
Vergoedingen & Declaraties

Nb: alle gemaakte kosten moeten worden verantwoord met originele aankoopbewijzen
(kassabon, factuur, declaratieoverzicht van je reiskosten e.d.) behalve
vrijwilligersvergoedingen en telefoon- en internetkosten.
Reiskosten
Reiskosten voor Anoiksis worden vergoed op basis van 2e klas OV of 19 ct/km. Bij een
kilometervergoeding moet aannemelijk zijn dat de reis is gemaakt en bij meer dan € 100
per maand is een brandstofbon verplicht. Voor mensen die (brom-)fietskilometers willen
declareren, geldt een tarief van 7 cent per kilometer. Vergoeding van OV-kortingskaarten
alleen met toestemming van het bestuur.
Kantoor
Alle reiskosten naar /van kantoor worden vergoed
Vergoeding structurele werkzaamheden zoals voor ledenbestand, administratie,
boekhouding, e-mail, mailings, beleid, cloud enz.: €15,- per maand.
Vergoeding werkzaamheden op oproepbasis zoals bijv. een mailing of andere losse klus:
€7,50 per keer.
Bestuur van de Vereniging
Reiskosten
Per vergadering € 12,50.
Representatiekosten.
Telefoon & Internet maximaal € 25,- per maand.
Betaalde medewerker
Vereniging Anoiksis heeft 1 betaalde medewerker parttime in dienst voor momenteel 12
uren per week. Deze wordt beloond volgens een interne regeling die in overeenstemming
is met de werkzaamheden en met de algemeen geldende regels en die in eenvoud recht
doet aan het werken voor een patiëntenvereniging.
Regiobijeenkomsten
Spreker €35,- + reiskosten
Zaalhuur tot €40,- met verantwoording, daarboven in overleg met het bestuur.
Minimale catering
Telefoon & Internet €10, - per bijeenkomst.
Vrijwilligersvergoeding €15,- per bijeenkomst. Onderaan het declaratieformulier kan je
aangeven of je prijs stelt op een vrijwilligersvergoeding. Nb: vergoedingen gelden voor
maximaal twee rc’s per regio.
Per regio maximaal 2 etentjes per jaar. Voor een etentje geldt een minimale eigen bijdrage
van € 5.- p.p. Per etentje vergoedt Anoiksis maximaal €17,50 p.p. De rest van de kosten
betalen de deelnemers zelf.
Andere activiteiten zoals uitjes, workshops: per bijeenkomst vergoedt Anoiksis €7,50 p.p.
plus 2 consumpties (max. totaal € 12,50).
Reiskosten voor maximaal twee rc’s.
Vrijwilligersdag
Reiskosten voor alle deelnemers.
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Landelijke Dag
Notulist: € 25, - plus reiskosten.
Alle overige vrijwilligers die helpen op de landelijke dag: reiskosten.
Kascommissieleden: €25,- per persoon.
Website
Reiskosten voor vergaderingen en werkzaamheden op kantoor
Contentbeheerder: telefoon & internet € 25,- per maand.
Webmaster: vrijwilligersvergoeding van € 45, - per maand.
Schrijf- en vertaalwerk: vrijwilligersvergoeding €4,50 per uur met een maximum van 10 uur
per maand.
Strips en columns: Nader overeen te komen.
Open Geest
Alle medewerkers krijgen € 30,- per blad.
Telefoon & internet maximaal € 10, - per maand op declaratiebasis.
Per vergadering (maximaal 4x per jaar) €15,-.
Reiskosten.
Computer
In overleg (in principe 50%).
Voorlichting
In principe moeten vergoedingen worden geregeld met de aanvragers van de voorlichting.
Als dit niet mogelijk is worden reiskosten vergoed.
Belangenbehartiging
Reiskosten
Telefoon & internet: maximaal € 10.- per maand op declaratiebasis.
Geef bij de declaratie ook het aantal uren aan dat je aan belangenbehartiging besteed
hebt en tot welk doel. Mogelijk kom je in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.
Kinderopvang
In overleg kan Anoiksis kosten voor kinderopvang vergoeden.

