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Beloningsbeleid: 

Stichting Oer-IJ is een vrijwilligersorganisatie. In principe komt geen van de vrijwilligers in aanmerking 

voor een financiële beloning voor gewerkte uren. Wel bestaat de mogelijkheid om externe kosten te 

declareren. Externe kosten zijn bijv. reiskosten en verblijfskosten en kosten voor de aanschaf van 

materialen t.b.v. de stichting. Voor sommige activiteiten, zoals de kosten die samenhangen met de 

begeleiding van excursies en het verzorgen van lezingen is een standaardvergoeding beschikbaar 

mits die kosten worden gedekt door inkomsten voor de stichting uit deze activiteiten. Declaraties 

kunnen met onderbouwing (plaats, tijd, aard) en bijlagen van nota’s e.d. bij voorkeur per kwartaal 

worden ingediend. 

Sommige vrijwilligers zijn jaarrond en frequent actief voor de stichting. Het bestuur heeft voor deze 

vrijwilligers de mogelijkheid geschapen om de officiële vrijwilligersvergoeding, conform de regels van 

de Belastingdienst, uit te keren. Zie tekst besluit hierna. 

Besluit vrijwilligersvergoeding (bestuursvergadering 14-03-2019) 

Aangezien de Stichting sinds eind vorig jaar beschikt over voldoende eigen financiële middelen is het 

mogelijk om een vrijwilligersvergoeding uit te betalen. Het bestuur spreekt de intentie uit dat 

vrijwilligers die gedurende het hele jaar frequent actief zijn geweest voor de Stichting, in aanmerking 

komen voor een vrijwilligersvergoeding, conform de richtlijnen van de Belastingdienst in deze (max. 

1500 euro per jaar). Dit besluit gaat in met terugwerkende kracht over het jaar 2018. Vrijwilligers die 

daartoe een verzoek indienen krijgen de vergoeding over 2018 binnen een maand nadat dit besluit is 

genomen uitgekeerd, tenzij de vrijwilliger schriftelijk te kennen geeft van de vergoeding af te zien. 

Het bestuur evalueert dit besluit begin 2020. 

 

Beleidplan/Activiteitenplan 

Stichting Oer-IJ heeft in 2015 “Zicht op het Oer-IJ” uitgebracht. In feite is dit het beleidplan van 

Stichting Oer-IJ. Dit plan is nog altijd onverminderd van kracht met uitzondering van ons streven om 

de Geoparkstatus te verkrijgen. In het genoemde document is een Plan van Aanpak opgenomen met 

daarin 8 projecten. Alleen project 8 “Verkrijgen Geoparkstatus” is komen te vervallen. Jaarlijks maakt 

het bestuur een Activiteitenplan waarin wordt aangegeven welke projectonderdelen in uitvoering 

worden genomen en wie voor die uitvoering verantwoordelijk is. 

 


