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1. Inleiding 
Doelgroep 
Dit declaratieprotocol dient als handleiding voor de penningmeesters van de lokale      
afdelingen van PINK!. Hierin zijn de meest noodzakelijke voorwaarden opgenomen 
op basis waarvan de landelijke penningmeester declaraties goedkeurt. Het is 
belangrijk dat niet alleen de lokale penningmeesters hiervan op de hoogte zijn, maar 
alle leden. Andere afdelingsbestuursleden, leden van het landelijk bestuur en overige 
leden zullen allemaal wel eens een declaratie indienen en het is dus ook belangrijk 
dat iedereen binnen PINK! weet hoe dit werkt. 

 

Inhoud 
Allereerst wordt uitgelegd hoe een declaratie moet worden ingediend met een 
stappenplan dat doorlopen dient te worden voordat de declaratie bij de landelijke 
penningmeester terechtkomt. Het is belangrijk om dit stappenplan op de 
beschreven manier te doorlopen. Zo kan de penningmeester er zeker van zijn dat 
ook de afdelingspenningmeester akkoord is gegaan met de declaratie en dat die 
deze ook heeft kunnen verwerken in de afdelingsadministratie. 

Het tweede hoofdstuk is volledig gewijd aan wat er wel en niet kan worden 
gedeclareerd, de inhoud dus. Om verrassingen en teleurstellingen te voorkomen, is 
het ook hier weer belangrijk dat het hele afdelingsbestuur dit heeft gelezen. Kosten 
die zijn gemaakt door de afdelingsbestuursleden die niet onder deze 
opsomming of voorwaarden vallen, zullen dus niet vergoed worden. Dit betekent 
dat het voor eigen rekening is. Mocht er enige twijfel ontstaan over kosten die niet 
in dit overzicht staan vermeld, neem dan contact op met de landelijke 
penningmeester. Deze zal zo snel mogelijk een beslissing hierover nemen, mogelijk 
in overleg met het landelijk bestuur. 

De bijlagen geven aanvullende duidelijkheid over het aan te leveren bewijs met 
betrekking tot de reiskosten en het te gebruiken declaratieformulier. Gebruik ook 
altijd het bijgevoegde declaratieformulier. Declaraties die op een andere manier zijn 
ingediend, worden niet uitbetaald. 

Dit protocol geeft uitvoering aan wat in het Huishoudelijk Reglement is bepaald (art. 
22 HHR) en is voornamelijk gericht op de lokale afdelingen, maar is eveneens van 
toepassing op het landelijk bestuur.  
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2. Hoe declaraties indienen? 
2.1 Declaratieformulier 
Zorg er altijd voor dat het declaratieformulier wordt gebruikt zoals in bijlage C staat. 
 
2.2 Declaratieformulier invullen 
Vul dit formulier volledig in. Naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling (de 
naam zoals die op je bankpas staat), telefoon, datum (kan niet eerder zijn dan de 
gedeclareerde stukken), afdeling, commissie of werkgroep (wanneer van toepassing, 
anders leeg laten), gedeclareerde stukken met bon- of factuurnummer of andere 
reisgegevens. 
 
2.3 Toevoegen van bijlagen 
Bij voorkeur wordt een witte achtergrond gebruikt bij het maken van foto’s van 
declaratiebonnen i.v.m. inktgebruik bij afdrukken. Wanneer een uitgave wordt 
gedaan met de landelijke bankpas of creditcard (Visa), moet er altijd een bewijs 
worden geleverd aan de landelijke penningmeester. Zonder betaalbewijs kan deze 
transactie niet worden verwerkt en zal het bedrag van de persoon in kwestie worden 
teruggevorderd of niet worden vergoed! (Bewaar dus altijd goed de bon!!) 
 
2.4 Declaratieformulier indienen 

A. Bezorg de declaratie eerst aan de eigen lokale penningmeester. De lokale 
penningmeester kan een eerste voor controle uitvoeren en dan alles aan de 
landelijke penningmeester doorgeven. 

B. Bedragen boven € 100 die reeds betaald zijn, mogen rechtstreeks aan de 
landelijke penningmeester worden doorgestuurd wanneer het uitbetalen snel 
moet gebeuren, zorg wel dat de lokale penningmeester hiervan op de hoogte 
wordt gesteld. 

C. Facturen die betaald moeten worden zullen rechtstreeks naar de landelijke 
penningmeester worden doorgestuurd mits de lokale penningmeester 
hiervan op de hoogte wordt gesteld. Betaal de facturen dus niet zelf maar 
stuur ze door naar de landelijke penningmeester. 

 
2.5 Check door afdelingspenningmeester 
De afdelingspenningmeester kijkt na of de ingediende declaratie aan 
bovenvermelde eisen voldoet, voert een cijfermatige controle uit en verwerkt de 
gedeclareerde kosten in de eigen administratie. 
 
2.6 Doorsturen naar de landelijke penningmeester 
Wanneer de declaratie eerst aan de lokale penningmeester wordt gestuurd voor 
controle, stuurt die deze zo snel mogelijk door naar de landelijke penningmeester ter 
uitbetaling. 
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3. Wat wordt wel en niet vergoed? 
3.1 Je kunt alleen veganistisch eten en drinken declareren. 
3.2 Reiskosten die gemaakt zijn voor bestuursvergaderingen worden volledig 

vergoed. Neem het openbaar vervoer wanneer dit mogelijk is. Autokosten 
worden vergoed met € 0,19 per km mits vermelding van traject en gereden km’s. 
Alleen het traject dat strikt noodzakelijk is en de kortste afstand wordt vergoed. 

3.3 Parkeerkosten worden niet vergoed, tenzij voor ALV’s of wanneer het voor het 
organiseren van een evenement strikt noodzakelijk is, bv. om spullen aan te 
leveren. 

3.4 Vergoedingen voor cursussen, opleidingen en masterclasses wanneer deze op 
voorhand zijn goedgekeurd door het bestuur. 

3.5 Kosten voor vegan drankjes en lichte vegan snacks tijdens de 
bestuursvergaderingen. Drankjes max. 1 p.p. en lichte snack max. 1 p.p. Geen grote 
maaltijden, tenzij in uitzonderlijke gevallen en wanneer dit op voorhand is 
goedgekeurd door het landelijk bestuur.  

3.6 Kosten gemaakt voor de werking van PINK!. Zie voor voorbeelden bijlage B. Bij 
twijfel, of wanneer de kosten niet in de tabellen van bijlage B staan, altijd eerst 
informeren bij de landelijke penningmeester.  

3.7 Kosten die door de afdelingen worden gemaakt, moeten (voor zover mogelijk) in 
overeenstemming zijn met de eigen begroting. 

3.8 De kosten gemaakt conform artikel 2 lid 5, 6 en 7 zijn zonder vooraf overleg met 
het landelijk bestuur gebonden aan maximale prijzen, zie bijlage B voor deze 
maximale prijzen. Wanneer de kosten die gemaakt worden niet in de lijst terug te 
vinden zijn zal het landelijk bestuur vooraf om een indicatie gevraagd moeten 
worden om verrassingen achteraf te voorkomen. 

 
Bewijs van betaling 
De gedeclareerde stukken moeten uiteraard ook worden verantwoord met bewijzen. 
Zonder bewijzen helaas geen uitbetaling. Bankafschriften vormen enkel een 
indicatie en zijn geen voldoende bewijs! 
 
Bewijzen kunnen zijn:  

- Een ov-declaratieoverzicht (enkel het volledige overzicht waar ook de eigen 
naam, de afgelegde trajecten en de prijs vermeld worden, zie bijlage A); 

- Een factuur (deze moet uiteraard voldoen aan de eisen gesteld door de 
Belastingdienst); 

- Een transactiebon (hierop moeten het bedrag, de datum en de specificatie 
duidelijk vermeld staan: enkel de pinbon is onvoldoende); 

- Een los ov-ticket (altijd met vermelding van prijs, traject en datum!); 
- Bij reiskosten met de auto moeten het afgelegde traject, het aantal afgelegde 

km’s en de reden voor de verplaatsing worden vermeld. 
 
Deze lijst is niet limitatief. Neem bij twijfel contact op met de lokale of landelijke 
penningmeester. 
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Bijlage A: Declaratie ov-kosten (voorbeeld) 
Werkwijze: 
Na aanmelden op de website www.ov-chipkaart.nl is de reishistorie in te zien via 
volgende url: 

https://www.ov-chipkaart.nl/mijn-ovchipkaart/mijn-ovreishistorie/mijn-ov-
reishistorie.htm 

- Selecteer de periode waarvan je de reishistorie wilt inzien (NIET ‘Transacties 
laatste 13 weken’); 

- Vink alle kosten aan die je wilt declareren; 
- Klik bovenaan op ‘Maak declaratieoverzicht’; 
- Kijk alles na en ga eventueel bij fouten terug naar het vorige scherm; 
- Klik op ‘Download pdf’, je krijgt onderstaand bestand. 

 

  

http://www.ov-chipkaart.nl/
https://www.ov-chipkaart.nl/mijn-ovchipkaart/mijn-ovreishistorie/mijn-ov-reishistorie.htm
https://www.ov-chipkaart.nl/mijn-ovchipkaart/mijn-ovreishistorie/mijn-ov-reishistorie.htm
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Bijlage B: Prijzenoverzicht 
Algemeen 

Soort declaratie Maximale prijs Omschrijving 

Drankje bij een activiteit € 3,00 Maximaal 1 drankje per persoon 

Snack bij een activiteit € 2,00 Maximaal 1 snack per persoon 

Drankje bij een borrel € 4,00 Maximaal 2 drankjes per persoon 

Snack bij een borrel € 3,00 

Per persoon; 
Kies voor een schaal/borrelplank 
om zo iedereen een paar kleine 
hapjes aan te kunnen bieden 

Zaalhuur € 100,00 
Huur van een zaal voor een 
lezing/activiteit 

Bedankje spreker € 15,00  

Afscheidscadeau (afdelings-) 
bestuurslid € 15,00 

Wordt gedaan door het landelijk 
bestuur, zelf regelen kan in 
overleg met het landelijk bestuur 

Kosten spreker van buiten de 
organisatie  

Vooraf overleg met landelijk 
bestuur 

 

Bestuurslid van een afdeling 

Soort 
declaratie 

Maximum prijs Voorwaarden 

Reiskosten Ov - gebruik waar mogelijk 
samenreiskorting of een 
dagpas als dat goedkoper is 
Auto - € 0,19/km 

- Alleen reiskosten naar 
bestuursvergaderingen en 
congressen.  

- De voorkeur gaat uit naar ov.  
- Voeg bij een autorit de 

routebeschrijving en gereden 
kilometers toe. 

Snack €3 - Alleen veganistisch eten. 
- Alleen bij bestuursvergadering. 
- Maximaal 1 per persoon. 

Drankje €3 - Alleen veganistisch drinken. 
- Alleen bij bestuursvergadering. 
- Maximaal 1 per persoon. 
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Bestuurslid van het landelijk bestuur 

Soort 
declaratie 

Maximum prijs Voorwaarden 

Reiskosten Ov - gebruik samenreiskorting 
of een voordeelabonnement 
als dat goedkoper is 
Auto - € 0,19/km 

- De voorkeur gaat uit naar ov.  
- Voeg bij een autorit de 

routebeschrijving en gereden 
kilometers toe. 

Lichte maaltijd €7 - Alleen veganistisch eten. 
- Alleen bij bestuursvergadering of 

wanneer je moet reizen om het 
bestuur te vertegenwoordigen. 

- Maximaal 1 per persoon. 
- Niet te declareren in combinatie 

met een snack. 

Snack €3 - Alleen veganistisch eten. 
- Alleen bij bestuursvergadering. 
- Maximaal 1 per persoon. 
- Niet te declareren in combinatie 

met een maaltijd. 

Drankje €3 - Alleen veganistisch drinken. 
- Alleen bij bestuursvergadering. 
- Maximaal 1 per persoon. 

 

Organisator evenement 

Soort 
declaratie 

Maximum prijs Voorwaarden 

Reiskosten Ov - gebruik waar mogelijk 
samenreiskorting of een 
voordeelabonnement als dat 
goedkoper is 
Auto - € 0,19/km 

- Alleen reiskosten naar het 
desbetreffende evenement.  

 
Lid 

Soort 
declaratie 

Maximum prijs Voorwaarden 

Reiskosten Ov - gebruik waar mogelijk 
samenreiskorting of een 
voordeelabonnement als dat 
goedkoper is 
Auto - € 0,19/km 

- Alleen reiskosten naar 
congressen.  
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Bijlage C: Declaratieformulier 
Te vinden op de website: Extranet -> Formulieren -> Declaratieformulier.xlsx 

 


