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Onkostenvergoedingen 
 
 

A  *  Algemeen 
 
Facturen, rekeningen e.d. moeten op naam staan van de stichting Eye For Others (EFO). 
Van elke uitgave moet een bon o.i.d. aanwezig zijn en op naam staan van de stichting EFO. 
Declaraties worden alleen uitbetaald als deze door de penningmeester een tweede bestuurslid zijn 
goedgekeurd en ondertekend. 
 
1. Vergoeding reiskosten 
De kosten die worden gemaakt voor de stichting Eye For Others worden vergoed. 
De vergoeding is afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel. 
 
a.  Openbaar vervoer 
Volledige vergoeding 2e klas. 
 
b.  Auto, motor en scooter 
€ 0,19 per kilometer. 
 
 

B  *  Vergoeding bureaukosten en projectleiding 
 
1.  Vrijwilligers vergoeding 
Als tegemoetkoming in de kosten voor vrijwilligerswerk kan het bestuur een vrijwilliger die zich inzet voor 
administratieve afwikkeling en fondswerving een vergoeding toekennen.   
De vergoeding bedraagt op jaarbasis maximaal € 1.700,00 per jaar. 
 
2.  Vergoeding kantoorkosten 
De werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de stichting Eye For Others inzake kantoorkosten worden 
vergoed.  
 
Kantoorkosten zijn de kosten voor o.a.: Toner, inktpatronen, papier, enveloppen, drukwerk, portokosten 
enz. 
 
3.  Vergoeding communicatiekosten 
 
a.  Internet en vaste telefonie privé en EFO 
De vaste kosten (abonnement) van het internet en de telefonie wordt voor 70% vergoed.  
Het abonnement sluit onbeperkt sms-en en bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland in. 
In rekening gebrachte gesprekskosten en kosten voor het bellen naar het buitenland worden daarnaast 
afzonderlijk vergoed. 
 
b.  GSM (mobiel) 
De vaste kosten (abonnement) van de GSM(mobiel) worden voor 70% vergoed.  
Het abonnement sluit onbeperkt sms-en en bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland in, 
alsmede dataverbruik. 
In rekening gebrachte gesprekskosten en kosten voor het bellen van en naar het buitenland worden 
daarnaast afzonderlijk vergoed. 
 
4.  Aanschaf hardware en software 
Over de aanschaf van hardware en software boven de € 500,00 wordt vooraf overleg gepleegd met het 
bestuur. 
 
5.  Uitgaven boven de € 1000,00 
Uitgaven boven de € 1000,00 ten behoeve van de stichting Eye For Others hebben vooraf minimaal 
goedkeuring nodig van de penningmeester c.q. voorzitter. 
In incidentele gevallen kan anders worden beslist. 


