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Protocol onkostendeclaratie 
 

 

1. Bestuurs- en (sub)commissieleden mogen onkosten die gemaakt worden ten behoeve van VGLB 

declareren. De volgende onkostencategorieën komen voor vergoeding in aanmerking: 

a. Reiskosten naar en van bestemmingen anders dan voor het bijwonen van/deelnemen aan 

VGLB commissievergaderingen of bijeenkomsten. Reiskosten naar Landgoed Bergvliet of 

voor deelname aan regionale/landelijke golfwedstrijden worden niet vergoed.  

b. Kantoorbenodigdheden - werkelijk gemaakte kosten voor papier, postzegels, 

printercartridges etc. - komen voor vergoeding in aanmerking. Het declaratiegedrag voor 

deze categorie dient in overeenstemming te zijn met de werkzaamheden die uit hoofde van 

de verenigingsfunctie uitgevoerd worden. 

 

2. Reiskosten 

a. Deze worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten indien gebruik gemaakt wordt 

van openbaar vervoer. Vervoersbewijzen dienen overlegd te worden. 

b. Bij vervoer per (eigen) auto wordt per kilometer het bedrag vergoed dat de belastingdienst 

belastingvrij toestaat voor werknemers die in loondienst zijn. Motivatie voor de afgelegde 

afstand dient per email of ondertekende bon ingediend te worden. 

 

3. Commissies mogen redelijk consumptiegebruik tijdens vergaderingen/bijeenkomsten bij 

Landgoed Bergvliet betalen met de daartoe verstrekte magna kaarten. Voor 

vergaderingen/bijeenkomsten op andere locaties worden geen onkosten vergoed. 

 

4. Declaraties met bewijsstukken dienen ingediend te worden bij de penningmeester van de 

golfclub en worden vergoed uit het budget van de betreffende commissie. 

 

5. Vergoeding van onkosten anders dan hiervoor beschreven kan alleen met voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de penningmeester van VGLB.  

  



 
 

Versie 05-10-2022  Pagina 2 van 2 

Register van wijzigingen 
 

 

Wijzigingen t.o.v. Protocol Onkostendeclaratie d.d. 21-03-2014 

 

• De hoogte van de kilometervergoeding in euro’s wordt niet meer genoemd. De golfclub betaalt 

de kilometervergoeding die de belastingdienst in een bepaald jaar belastingvrij toestaat voor 

werknemers die in loondienst zijn. 

• Declaraties worden ingediend niet ingediend bij de penningmeester van de commissie, maar bij 

de penningmeester van de golfclub. 

 

Klik hier voor Protocol Onkostendeclaratie d.d. 21-03-2014. 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/1263/2014-03-14-protocol-onkostendeclaratie.pdf

