REGELING ONKOSTENVERGOEDING HAARLEMSE REDDINGSBRIGADE
Aanpassing voor het regelement met Ingangsdatum: 01 augustus 2021
Reiskostenvergoeding
1. Leden krijgen een vergoeding voor gemaakte kilometerkosten met eigen auto mbt.
Beveiligingsevenementen cq. -oefeningen van EUR 0,19 per verreden kilometer
2. Indien de gemaakte kilometerkosten betreft inzake het vervoer van boten met de eigen auto
bedraagt de vergoeding per verreden kilometer EUR 0,25.
Bij de declaratie dient duidelijk opgegeven te worden wanneer en waarvoor deze kilometerkosten gemaakt zijn, alsmede om hoeveel kilometers het in totaal gaat. Gereden kilometers
van huis naar de post worden hierbij niet meegerekend.
3. In incidentele gevallen, wat van te voren door het bestuur is goedgekeurd, is ook voor andere
kilometer-kosten die gemaakt zijn in opdracht van de vereniging een vergoeding van EUR 0,
19 per gereden kilometer mogelijk, met die beperking dat deze vergoeding dan gebaseerd
wordt op 1 auto.
4. Indien reiskosten gemaakt zijn in opdracht van de vereniging met het openbaar vervoer, dan
warden deze vergoed op basis van de kostprijs openbaar vervoer 2e klasse.
Bestuur vergoeding
5. Alle leden van het bestuur krijgen een jaarlijkse verdoeding van EUR 75,-- per persoon.
Daarnaast is er een jaarlijkse vergoeding voor een bestuur uitje/teambuilding die eenmalig
wordt verrekend door de penningmeester van maximaal EUR 150,-Commissie vergoeding
6. Leden die namens de vereniging/commissie beveiliging een evenement organiseren krijgen
daar jaarlijks per evenement een vergoeding van EUR 5,-- voor met een maximum van EUR
30,-- per jaar.
7. Is nog geen vergoeding voor de leden van opleidingen. Misschien iets om over na te denken.
Al zijn de actieve leden ook in het bad zelf bezig, dus krijgen al een vergoeding.
8. Er is voor de totale commissie opleidingen jaarlijks een vergoeding beschikbaar voor een
uitje/teambuilding van EUR 150,--. Deze wordt verrekend door de penningmeester op basis
van een factuur/bon.
9. Mocht er weer een commissie beveiligingen met vaste bezetting komen, is ook voor die
commissie een vergoeding voor teambuilding/commissie uitje beschikbaar van EUR 150,-Leden vergoedingen
10. Leden die tijdens evenementen actief zijn als EHV-ers of als varend redders ontvangen
hiervoor een vergoeding van EUR 5,-- per keer.
11. Bij grote evenementen krijgt heeft de commandant recht op een extra vergoeding van EUR
2,50 per keer. Het bestuur beslist welke evenementen als groot evenement vergoed wordt.
12. Leden die in de weekenden posten in het recreatiegebied tijdens actieve bewakingen
ontvangen hiervoor een vergoeding van EUR 5,-- per volledige dienst. Voor een halve dienst
wordt een vergoeding van EUR 2,50 gehanteerd.
Instructeurs vergoeding
13. Voor instructeurs/trices in de diverse zwembaden geldt, indien zij minstens 75% van het jaar
actief zijn geweest, een jaarlijkse vergoeding ter dekking van alle gemaakte kosten die
afhankelijk is van de behaalde diploma's.
- Een instructeur/trice die in het bezit is van het diploma kaderinstructeur niveau 3, of in het
bezit is van een ander daarmee gelijkstaand diploma, ontvangt een jaarlijkse vergoeding
van EUR 80,-- Een instructeur/trice die in bet bezit is van het diploma kaderinstructeur niveau 2, of in het
bezit is van een ander daarmee gelijkstaand diploma, ontvangt een jaarlijkse vergoeding
van EUR 55,--.

14.

15.
16.
17.
18.

- Alle overige instructeurs/trices ontvangen een jaarlijkse vergoeding van EUR 30,--.
De commissie opleidingen zal aan het eind van elk verenigingsjaar een overzicht
overhandigen aan de penningmeester.
Voor de instructeurs/trices die op structurele basis minder dan 75% van het jaar actief zijn
geweest, een jaarlijkse vergoeding ter dekking van alle gemaakte kosten die afhankelijk is van
de behaalde diploma's.
- Een instructeur/trice die in het bezit is van het diploma kaderinstructeur niveau 3, of in het
bezit is van een ander daarmee gelijkstaand diploma, ontvangt een jaarlijkse vergoeding
van EUR 40,-- Een instructeur/trice die in bet bezit is van het diploma kaderinstructeur niveau 2, of in het
bezit is van een ander daarmee gelijkstaand diploma, ontvangt een jaarlijkse vergoeding
van EUR 27,50.
- Alle overige instructeurs/trices ontvangen een jaarlijkse vergoeding van EUR 15,--.
De commissie opleidingen zal aan het eind van elk verenigingsjaar een overzicht
overhandigen aan de penningmeester.
Voor instructeurs/trices die cursussen varend redden/lifeguarding verzorgen geldt een
jaarlijkse vergoeding van EUR 30,-Deze vergoeding is niet van toepassing als instructeurs/trices ook recht heeft op een
vergoeding zoals beschreven onder punt 13.
Voor instructeurs/trices die met eigen auto een boot moeten trekken, alleen als het brigade
rijdtuig niet beschikbaar is, heeft recht op de vergoeding zoals beschreven onder punt 2.
Voor instructeurs/trices voor de verschillende EHV trainingen mogen €5,- per uur declareren,
samen met eventuele reiskosten. Ook voor het gebruik van eigen materiaal mag een redelijke
onkostenvergoeding gerekend worden.

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur over de uiteindelijke
vergoeding.
20. Het bestuur behoud ook het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van dit regelement.
21. Alle vergoedingen worden zoveel mogelijk in de maand juli door de penningmeester
uitgekeerd aan de rechthebbende. De penningmeester heeft het recht om deze vergoeding met
de contributie te verrekenen.
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