Financiële vergoeding HuurdersPlatform Seyst aan de commissies
28-03-2018
Binnen HuurdersPlatform Seyst kennen wij twee soorten commissies:
1. Projectcommissie (PC)
2. Bewonerscommissie of ContactPersonen, hierna te noemen BC
Beide commissies krijgen een vergoeding voor gemaakte kosten.
De vergoeding voor de PC wordt vastgelegd in de projectovereenkomst, die gesloten wordt tussen de
Woongoed Zeist en de PC. Deze vergoeding wordt door de Woongoed Zeist rechtstreeks betaald aan
de PC. De PC legt ook aan de verantwoording af over het bestede geld aan Woongoed Zeist.
De vergoeding voor de BC wordt vastgesteld aan de hand van een staffel bestaande uit een vast
bedrag plus een bedrag per woning dat door de betreffende BC wordt vertegenwoordigd. De staffel
voor het komende jaar wordt jaarlijks vastgesteld in de najaars ALV van HuurdersPlatform Seyst.
Deze vergoeding wordt door de HuurdersPlatform Seyst aan de BC beschikbaar gesteld en de BC legt
ook verantwoording af aan de HuurdersPlatform Seyst.
Onderstaande tekst heeft betrekking op de vergoeding tussen de HuurdersPlatform Seyst en de BC.
Beschikbaar stellen budget
De BC heeft twee mogelijkheden om de vergoeding te ontvangen:
1. Op declaratie basis (declareren achteraf op basis van gemaakte kosten)
2. Voorschot op basis van een begroting

Op declaratie basis
• Uitgave door een BC-lid. Declaratie door een vast lid van de BC bij de penningmeester van
HuurdersPlatform Seyst met bijbehorende bonnen/verklaring.
• Uitbetaling door de penningmeester naar het door de commissie aangegeven bankrekening (van
het declarerende lid)
• De BC houdt ook zelf bij hoeveel er is gedeclareerd. Er mag niet meer gedeclareerd worden dan
het volgens de staffel toegekende bedrag.
• Declaratie mogelijk tot uiterlijk 15 februari van het jaar volgend op de uitgave.
• Niet gedeclareerd budget uit de staffel vervalt aan het einde van het jaar

Voorschot op basis van een begroting
• Indienen van een begroting door (een vast lid van) de BC bij de penningmeester van
HuurdersPlatform Seyst vóór 1 oktober van het declaratie jaar
• In de begroting neemt de BC maximaal het bedrag dat volgens de staffel voor dat jaar mag
worden gedeclareerd.
• Gaat vergezeld van een verantwoording van afgelopen jaar (mits het afgelopen jaar ook een
begroting is ingediend) met bijbehorende bonnen/verklaring
• Uitbetaling voorschot door de penningmeester naar het door de BC aangegeven
bankrekeningnummer
• Bij afrekening over het gedeclareerde jaar gaat het niet gebruikte deel van het voorschot terug
naar de penningmeester van HuurdersPlatform Seyst

Het staat de BC vrij om te kiezen voor een van beide mogelijkheden, maar deze geld dan wel voor het
hele jaar. Indien de BC kiest voor mogelijkheid 2, dan kan het handig zijn dat de BC over een eigen
bankrekening beschikt.
De kosten voor deze bankrekening van de BC mogen buiten de staffel om gedeclareerd worden bij de
penningmeester van HuurdersPlatform Seyst.
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Wat als de BC meer nodig heeft dan het staffelbedrag?
• Tijdig indienen van een schriftelijk onderbouwd verzoek en/of begroting aan het Bestuur van
HuurdersPlatform Seyst
• Besluit door het Bestuur van HuurdersPlatform Seyst
• In uitzonderlijke situaties kan van de spelregels worden afgeweken.
• Wat een uitzonderlijke situatie is bepaald het Bestuur van HuurdersPlatform Seyst.

Wat mag er gedeclareerd worden?
• De vergoeding is in eerste instantie bedoeld voor uitgaven ten behoeve van het behartigen van de
belangen van de huurders van het complex
• Huur van een zaal incl. eventueel koffie- of theegebruik t.b.v. een commissie- of ledenvergadering
• Kleine bijdrage voor koffie/thee bij commissievergadering bij commissieleden thuis
• Representatiekosten, attentie vertrekkende of langdurig zieke commissie leden
• Jaarlijks etentje voor de bestuursleden als dank voor de inzet in het afgelopen jaar
• Kleine versieringen in algemene ruimten bij feestelijke aangelegenheden
• Nieuwjaarsbijeenkomst met drankje en zoutje/nootje met de mogelijkheid contact te leggen met
achterban
• Afsluitend drankje bij bewonersbijeenkomsten of jaarvergaderingen

Wat mag er zeker niet gedeclareerd worden?
• Barbecue voor bewoners
• Kerstpakketten of geschenken voor bewoners
• Donaties aan andere organisaties
• Leefbaarheidsuitgaven

Correspondentie
Alle correspondentie met betrekking tot financiële zaken (begrotingen afrekeningen, bonnen,
declaraties etc.) dienen te worden gezonden aan de penningmeester op emailadres:
penningmeester@huurdersplatformseyst.nl.

Namens het Bestuur,
J. Kuijpens
Penningmeester
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