FINANCIEEL REGLEMENT

CONTRIBUTIE
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld door het Algemeen Bestuur
in de maand november voorafgaande aan het jaar waarvoor het contributiebedrag
van toepassing is, conform het in de statuten hierover bepaalde. De Algemene
Ledenvergadering kan besluiten tot aanpassing van de geldende regeling.
Leden hebben de mogelijkheid de contributie per maand, kwartaal, half jaar of jaar te
betalen. Betaling per acceptgiro kan alleen per kwartaal, half jaar of jaar. Dit kan op
het aanmeldingsformulier en/of machtigingsformulier worden aangeven.
Het heeft onze voorkeur dat er per automatische incassomachtiging wordt betaald.
Dat is gemakkelijker voor ons en goedkoper voor de leden. Betaling via
internetbankieren is ook mogelijk. Hiervoor geldt hetzelfde voordeel als bij betaling
per machtiging.
Leden kunnen op vrijwillige basis het contributiebedrag met een bedrag van € 0,25
per maand of een veelvoud hiervan verhogen. Deze verhoging kan op ieder moment
ingaan en staat los van de betaalwijze.

DONATIES EN GIFTEN
Leden en niet-leden kunnen donateur worden.
Naast het donateurschap is er de mogelijkheid van een eenmalige gift voor leden,
niet-leden of organisaties.

ABONNEMENTEN
Organisaties en particulieren kunnen een abonnement nemen op FNV Vrouwenmagazine. De kosten hiervan bedragen € 12,50 per jaar.
Betaling kan ook plaatsvinden door onderlinge uitruil van periodieken.

1

REGELINGEN VOOR PLAATSELIJKE GROEPEN
Afdracht
Een plaatselijke groep krijgt een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage wordt uitgekeerd
op basis van het aantal leden dat deze groep heeft op 1 januari van het jaar waarop
de afdracht betrekking heeft. Daarbij geldt de registratie van het aantal leden bij het
Algemeen Bestuur.
Plaatselijke groepen met aan leden aantal van
6 t/m 30
ontvangen
31 t/m 50
51 t/m 60
61 t/m 70
71 t/m 80
81 t/m 90
91 t/m 100

€ 450,00 per jaar
€ 700,00 per jaar
€ 750,00 per jaar
€ 820,00 per jaar
€ 910,00 per jaar
€ 1000,00 per jaar
€ 1045,00 per jaar

Actieve plaatselijke groepen met meer dan 100 leden ontvangen € 1135,00 per jaar.
Plaatselijke groepen kunnen daarnaast het Algemeen Bestuur schriftelijk en
gemotiveerd om extra bedragen ten behoeve van bepaalde activiteiten vragen.
Deze activiteiten dienen betrekking te hebben op de doelstellingen van de FNV
Vrouwenbond.
Plaatselijke groepen zijn verplicht jaarlijks hun financieel verslag aan het Algemeen
Bestuur toe te zenden. Laten zij dit na, dan kan dit gevolgen hebben voor de afdracht
van het volgende jaar.

Jubilea
Een plaatselijke groep die haar 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60, 65-jarig jubileum
viert, heeft recht op een bedrag ad € 230,00.
Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het landelijk kantoor.

REGIONALE GROEPEN EN NETWERKEN
Op basis van het jaarlijks aan het Algemeen Bestuur voor te leggen werkplan wordt
door de netwerken en regionale groepen een begroting opgesteld, die door het
Algemeen Bestuur wordt beoordeeld en vastgesteld.
Het beheer van de gelden van regionale groepen en netwerken berust bij de landelijk
penningmeester.

2

VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN
Algemeen bestuur
De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen op declaratiebasis een vergoeding
voor de gemaakte reis- en verblijfskosten. Ook andere werkelijk gemaakte kosten
kunnen worden vergoed. Deze declaratie dient vergezeld te zijn van financiële
stukken, zoals bonnen, vervoersbewijs e.d.
Vrouwen Advies Team, Netwerken en kaderleden
Leden van het Vrouwen Advies Team, netwerken en andere kaderleden, die
werkzaamheden voor de Vrouwenbond verrichten, krijgen een vergoeding voor
gemaakte reis- en telefoonkosten op declaratiebasis, vergezeld van kopieën van
telefoonrekeningen, bonnen en vervoersbewijzen.
Reiskosten
Reiskosten worden uitbetaald op basis van openbaar vervoer: trein 2 e klasse plus
stads- en streekvervoer (metro, tram en bus). Ook de kosten voor een fietsenstalling
bij bijvoorbeeld het station worden vergoed. Indien er geen of een slechte verbinding
is met het stads- en streekvervoer kan men de kosten voor een trein- of buurttaxi in
rekening brengen.
Wanneer men met de auto reist, kan men € 0,15 per kilometer declareren.
Uitzondering op deze regel geldt:
 Indien met twee of meer personen per auto wordt gereisd, wordt € 0,18 per kilometer vergoed (door belastingdienst maximaal toegestane onbelaste vergoeding).
Ook parkeergelden mogen worden gedeclareerd.
 Ingeval iemand niet binnen redelijke tijd met het openbaar vervoer (of bij gebrek
daaraan), of wanneer iemand niet met het openbaar vervoer kan reizen door
bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit, geldt ook een vergoeding van € 0,18 per
kilometer. Dit dient duidelijk te worden aangegeven op het declaratieformulier of
op een bijlage bij dit formulier.
 In overleg met de directeur kan een Voordeelurenkaart, een (NS-) traject-kaart,
NS- of OV-kaart geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Een aanvraag kan
worden ingediend bij de directeur.
 Leden, die namens de FNV Vrouwenbond vertegenwoordigd zijn in andere
organisaties, dienen de voor die vertegenwoordiging gemaakte onkosten zoveel
mogelijk bij de betreffende organisatie te declareren.
De genoemde tarieven worden verhoogd conform wettelijke richtlijnen.
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AFHANDELING DECLARATIES
Uitbetaling van declaraties vindt alleen plaats na overlegging van financiële stukken,
zoals bonnen en vervoersbewijzen. Het gedeclareerde bedrag kan alleen worden
vergoed als de originele nota’s of bonnen zijn bijgevoegd. Bij de NS kan een betalingsbewijs
worden gevraagd. Bij reizen met OV chipkaart dient een uitdraai van een transactieoverzicht
OV chipkaart te worden bijgevoegd (te verkrijgen via www. ov-chipkaart.nl)

Voor inning van gemaakte kosten dient van declaratieformulieren met aangehechte
betalingsbewijzen gebruik te worden gemaakt. Deze worden toegezonden aan het
landelijk kantoor t.a.v. de financiële administratie.

VERZEKERINGEN
Kaderleden, die circa een halve dag per week (inclusief tijd van vervoer naar
vergaderingen en bijeenkomsten) als kaderlid werkzaamheden verrichten zijn
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en bij ongevallen, gedurende de periode
dat het betreffende kaderlid deze werkzaamheden verricht. De polisvoorwaarden
liggen ter inzage bij de directeur.

REGELING KINDEROPVANG EN KINDEROPPASVERGOEDING
Voor het deelnemen aan bijeenkomsten of vergaderingen van de FNV Vrouwenbond,
terwijl men de verantwoordelijkheid heeft voor het verzorgen van één of meer
kinderen of zorgtaken door mantelzorg, vergoedt de FNV Vrouwenbond de gemaakte
oppaskosten op basis van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 3,per uur.
Op de declaratieformulieren wordt het bedrag vermeld. Een door de oppas
ondertekende kwitantie moet worden bijgevoegd met daarop aangegeven aantal en
leeftijd kinderen, de data en tijdstippen en de gehanteerde uurprijs.
Bij grote bijeenkomsten, die door de FNV Vrouwenbond worden georganiseerd,
wordt zo mogelijk voor gratis kinderopvang gezorgd. Wel moet bij aanmelding een
borg van € 10,00 worden gestort. Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor
collectieve opvang, geldt de regeling voor individuele opvang, zoals die in dit
reglement is beschreven.
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REGELING KOSTEN SPREKERS FNV VROUWENBOND

Activiteiten van de FNV Vrouwenbond en andere organisaties samen
Het komt nogal eens voor dat plaatselijke groepen samen met andere vrouwenorganisaties en FNV werkgroepen een themabijeenkomst organiseren. Voor een
dergelijke activiteit kan soms subsidie worden aangevraagd. Dan kunnen de reis-,
verblijfs- en inleiderkosten hieruit worden betaald.
Zonder subsidie moeten in ieder geval de reiskosten worden vergoed.
Afhankelijk van de subsidie en van de financiële positie kan worden onderhandeld
over de kosten van de inleiding. Dit in relatie tot de omvang van de bijeenkomst,
tijdsduur, tijdsinvestering en voorbereiding van de inleidster en de taak, die aan
betrokkene is toebedeeld voor bijvoorbeeld het voorzitten van de bijeenkomst, het
houden van een inleiding en/of het zitting nemen in een forum.
Inleidingen voor andere organisaties
Dit zijn groepen en organisaties binnen de FNV, de vrouwenbeweging, ouderenbonden, migrantenorganisaties en andere.
De reis- en verblijfskosten moeten zonder meer worden vergoed, evenals de
inleiderkosten.
Afhankelijk van de subsidie en van de financiële positie wordt onderhandeld over de
kosten van de inleiding. Dit in relatie tot de omvang van de bijeenkomst, tijdsduur,
taak tijdsinvestering en voorbereiding van de inleidster.
Inleidsters, die niet in dienst zijn van de FNV Vrouwenbond mogen het ontvangen
bedrag zelf houden of (een deel) op vrijwillige basis als gift schenken aan de FNV
Vrouwenbond.
Voor medewerksters in dienst van de FNV Vrouwenbond geldt dat de inkomsten
geheel worden overgemaakt aan de landelijke penningmeester.
De binnen de FNV vastgestelde tarieven zijn: € 165,00 per uur en € 355,00 per
dagdeel.
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