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INLEIDING
De afgelopen jaren is binnen de Coöperatie MeerEnergie hard gewerkt aan de plannen voor de
energietransitie van Middenmeer. Het vele werk is gedaan door een aantal vrijwilligers die met volle
inzet de ontwikkelingen hebben vormgegeven.
Met de goede vooruitzichten die tot op heden zijn bereikt, is door het bestuur een begin gemaakt met
het ontwikkelen van plannen om de organisatie verder te professionaliseren.
In de komende Algemene Ledenvergaderingen zullen deze plannen nader worden uitgewerkt en ter
goedkeuring voorgedragen.
Duidelijk blijft in ieder geval dat het succes van de coöperatie toch ook in hoge mate afhankelijk blijft
van de inzet van vrijwilligers. Er zal dan ook blijvend een beroep gedaan moeten worden op deze
vrijwilligers.
Om een balans te vinden tussen het belang van deze inzet voor MeerEnergie en de redelijkheid van
het beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan, heeft het bestuur tijdens de ALV in 2018 voorgesteld om
in geval van een bovenmatige inzet een tegemoetkoming in de kosten te verlenen.
We gaan er van uit dat vrijwilligerswerk ‘om niet’ redelijk is tot een tijdsbeslag van ongeveer een
dagdeel per week (16 uur per maand). Boven dit tijdsbeslag vinden wij een beperkte vergoeding voor
geleverde diensten te rechtvaardigen. Commerciële tarieven zijn daarbij buiten de orde. In
vergelijkbare omstandigheden is in 2018 voorgesteld een vergoeding boven deze 16 uur per maand
van € 25,- (inclusief BTW) te hanteren. Nader onderzoek heeft aangetoond dat een aanpassing van
de vergoeding van een bijdrage inclusief BTW ongebruikelijk is. Veel gebruikelijker is een vergoeding
van € 25,- (exclusief BTW) te hanteren. Het bestuur stelt dan ook voor deze wijziging in de regeling
door te voeren.
In bijgaande formele regeling is een richtlijn uitgewerkt, gepaard gaand met set van formulieren om
de vergoedingen voor inzet boven wat redelijkerwijs verwacht kan worden. De vergoedingen worden,
als de regeling wordt goedgekeurd door de ALV, alleen verleend na voorafgaande goedkeuring door
het bestuur, in het bijzonder de penningmeester. We stellen voor de nieuwe vergoedingsregeling in te
doen gaan per 1 januari 2019.
In de begroting voor 2019 wordt voor deze professionalisering en de vergoeding bovenmatige
vrijwilligersinzet een bedrag in de aangepaste begroting van € 30.250.- opgenomen.

VOORSTEL TER GOEDKEURING VAN EEN BESTUURSBESLUIT DOOR DE
ALV.
Het bestuur besluit tot verlenging van een vergoedingen model ‘Regeling vergoeding
vrijwilligerswerk’ per 1 januari 2019. Een en past is in de begroting voor 2019 verwerkt.
Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV dd. 24 april 2019. Het besluit behelst de
invoering van een regeling zoals onderstaand is beschreven.

REGELING VERGOEDING VRIJWILLIGERSWERK.

1. Leden kunnen de uren die zij actief zijn voor MeerEnergie declareren, voor zover het aantal
actieve uren meer is dan 16 uur per maand. Deze worden uitbetaald tegen € 25.00 (excl BTW)
per uur.
2. Teneinde de omvang van de totale urendeclaraties te kunnen beheersen stelt het bestuur een
budget vast voor enerzijds de uitvoering van bestuurstaken en beheersmatige activiteiten en
anderzijds voor specifieke gedefinieerde opdrachten. In alle gevallen dient vooraf een
urenbegroting ter goedkeuring aan de penningmeester te worden voorgelegd.
3. In de declaraties wordt onderscheid gemaakt tussen uren besteed aan de uitvoering van de
bestuurstaak/beheerstaak en uren besteed aan projecten. Project activiteiten worden alleen
vergoed als sprake is van een goedgekeurd projectplan waarin een urenbegroting is opgenomen.
Daarvoor zal een standaard formulier urenverantwoording worden ontwikkeld waarin deze
categorie-indeling is aangegeven.
4. Voor 2019 wordt een budget van € 30.250 gereserveerd (1000 uur op jaarbasis)voor de
uitvoering van de bestuurstaak door bestuursleden en de projecttaken ten aanzien van
professionalisering Meerenergie.
5. De penningmeester coördineert en bewaakt de inzet van de uren van leden en het beschikbaar
budget.
6. Om de besteding van dit budget goed te kunnen bewaken, worden de urenverantwoordingen
maandelijks ingediend en ondertekend in een bestuursvergadering door de secretaris en
penningmeester, waarna de penningmeester voor betaling zorg zal dragen.
7. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer of naar € 0.19 per km voor reizen
van meer van 30km.
8. In geval er voor bestuursactiviteiten/ representatie externe vergoedingen zijn verleend worden
deze uren niet als bestuurs-uren geregistreerd.
9. Voor het indienen van declaraties en urenverantwoordingen wordt gebruik gemaakt van de
volgende formulieren:
-

Urenverantwoording

-

Kilometerverantwoording

-

Declaratieformulier kosten gewerkte uren en gemaakte kosten

