Declaratie- en onkostenreglement
Stichting Europees Jeugdparlement
Nederland
Onkosten die duidelijk aanwijsbaar voor activiteiten voor de stichting Europees Jeugdparlement Nederland
zijn gemaakt, kunnen worden gedeclareerd, mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. De
vergoeding zal binnen 5 dagen voldaan worden door de penningmeester.

Declaratieprocedure
• Declaratie vindt alleen plaats als het daarvoor bestemde declaratieformulier is ingevuld
en ingediend bij de penningmeester.
• Bij het declaratieformulier moeten de originele bonnetjes en vervoersbewijzen van de
opgevoerde kosten worden gevoegd.
• Gemaakte kosten moeten binnen twee maanden gedeclareerd worden. Te laat gedeclareerde
kosten worden niet vergoed. Alleen bij hoge uitzondering (wanneer de onmogelijkheid te
declareren onomstotelijk vaststaat) worden te laat gedeclareerde kosten alsnog betaald. Dit
ter beoordeling van de penningmeester.
• Gedeclareerde kosten worden, hoge uitzonderingen daargelaten, binnen vijf werkdagen
overgemaakt naar het opgegeven bankrekeningnummer. Voor niet-bestuursleden geldt deze
termijn vanaf het moment dat de penningmeester de declaratie heeft goedgekeurd.
• Dit reglement is toepasselijk op leden van het bestuur; leden van de Raad van Toezicht;
en vrijwilligers van de stichting.
Vervoerskosten
• In het openbaar vervoer wordt er gereisd in de tweede klasse en op de goedkoopste
manier.
• Reiskosten die gemaakt zijn met het openbaar vervoer worden alleen vergoed als de reis
gerelateerd was aan een van de volgende:
◦ Een bestuursbijeenkomst;
◦ Commissiebijeenkomsten of workshops;
◦ Organisatorische taken voor evenementen. (Deze kosten zullen in het algemeen vallen
onder de begroting van het desbetreffende evenement)
• Vervoer met de auto wordt alleen vergoed als het gerelateerd is aan het organiseren van
een evenement.
• Afgevaardigden naar de Board of National committees meeting in Berlijn krijgen ieder
een vergoeding van maximaal 100.Eten en drinken
• Het eten tijdens een bestuursvergadering wordt vergoed, mits dit op een zo goedkoop
mogelijke manier gedaan wordt
• De betalingen van alcoholische dranken kunnen niet gedeclareerd worden
• Tijdens commissievergaderingen kan in overleg met de penningmeester het eten en drinken
worden gedeclareerd.
Onkosten
• Betalingen van bestuursleden die gerelateerd zijn aan vergaderingen en het dagelijks
bestuur mogen worden gedeclareerd. Hieronder vallen: Papier, mappen, pennen,

•
•

postzegels, brieven en dergelijken.
Betalingen die tijdens een evenement zijn voorgeschoten door organisatoren kunnen
gedeclareerd worden, mits aangetoond kan worden dat deze betaling gerelateerd was
aan het evenement.
Telefoonkosten gerelateerd aan bestuurstaken of het organiseren van een evenement kunnen
gedeclareerd worden.

Algemene regelingen
• Over het algemeen moet gelden dat leden, actieve leden en bestuursleden er voor
proberen te zorgen dat de stichting Europees Jeugdparlement Nederland zo min mogelijk op
kosten wordt gejaagd, zonder zichzelf daar wezenlijk mee te benadelen.
• Bij alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur. Tegen deze
besluiten kan bezwaar worden aangetekend via de e-mail.

