
Financiële verantwoording en beloningsbeleid 
 
Exploitatie-overzicht 2015 
 

 
 
Toelichting 
 

1. Namens de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Jef Boosten en Johan Ondrejka 
doet de heer Ondrejka verslag van de bevindingen van de kascontrole tijdens de algemene 
ledenvergadering van 5 april 2016. Hij deelt mede dat er geen onregelmatigheden zijn 
geconstateerd en dat alle gecontroleerde posten juist waren geboekt. De heer Ondrejka 
vraagt de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. Dit wordt met een 
instemmend applaus verleend. Uit de vergadering komen verder géén vragen of 
opmerkingen over het financieel verslag. 

2. Het jaar 2014 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 3.212,86, het jaar 2015 werd 
afgesloten met een positief resultaat van € 1.313,49. Uit het exploitatieoverzicht, de 
financiële verantwoording, kun je onder meer het volgende opmaken.  
a. In 2015 heeft een inhaalslag plaats gevonden m.b.t. de contributie, € 4.680 in 2015 t.o.v. 

€ 2.352 in 2014. Er hadden nogal wat leden achterstand in hun contributiebetaling; 
b. Ook is in 2015 een bedrag van € 4.955 aan giften en donaties ontvangen tegenover € 

3.238,72 in 2014; In beide bedragen zijn de terugbetaalde/geschonken 
vrijwilligersvergoedingen ad  
€ 3.000 opgenomen. 

c. In 2014 werd het boek Rondom Heiligdom H. Gerlachus Houthem gratis aan de leden ter 
beschikking gesteld, vandaar de verschillen in de uitgaven voor drukwerk tussen 2014 en 
2015. Dit heeft ook zijn weerslag in de portokosten, verschil van rond € 500,00. Voor dit 



boek werd van het Kerkbestuur H. Gerlachus een tegemoetkoming ontvangen van € 
2.933,04 in 2014.  

Beloningsbeleid bestuursleden en vrijwilligers  
 
Alle bestuursleden zijn binnen de vereniging vrijwilligers. Zij ontvangen, net als de andere vrijwilligers 
binnen de vereniging, géén beloning voor bestuurs- of andere werkzaamheden van de vereniging. 
Op grond van artikel 8 van het Huishoudelijke Reglement kan een vrijwilliger aanspraak maken op 
een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding in overeenstemming met de vastgestelde fiscale wet- en 
regelgeving. Voorzitter en secretaris van het bestuur zijn samen bevoegd om een lid als vrijwilliger 
aan te merken of te ontslaan. 
Leden die een lezing/presentatie verzorgen ontvangen een beperkte onkostenvergoeding of een 
presentje in de vorm van bijvoorbeeld een fles wijn of een cadeaubon. 
Derden ontvangen voor een lezing/presentatie een onkostenvergoeding voor reiskosten en een 
beperkte vergoeding of presentje.  
 


