
 

 

Bestuursvoorstel Vrijwilligersvergoeding Bestuursleden 
PerspectieF 

Amersfoort, 17 oktober 2020 

Ingediend op de algemene ledenvergadering van het najaarscongres, gehouden op het 

najaarscongres van zaterdag 14 november 2020 

Voorstel 

Het bestuur stelt u voor: 

I. Vanaf de 2021 jaarlijks een bedrag (2021: €9.350) op te nemen in 

de begroting ten behoeve van vrijwilligersvergoedingen voor be-

stuursleden van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

II. Dit bedrag als volgt te verdelen onder de bestuursleden: 

a. Functies van twintig uur in de week: het maximumbedrag per 

maand (2021: €170), met uitzondering van juli en augustus 

b. Functies van tien uur in de week: de helft van het maximum-

bedrag per maand (2021: €85), met uitzondering van juli en 

augustus 

Toelichting 

Op de algemene ledenvergadering van 26 september 2020 heeft u een motie aange-

nomen die vraagt met een voorstel te komen voor het instellen van een bestuursver-

goeding, namelijk €300 per maand voor functies van 20 uur per week en €150 per 

maand voor functies van 20 uur per week. 

 Het bestuur is aan de slag gegaan met dit verzoek en moet tot de conclusie 

komen dat het financieel niet haalbaar is om een vergoeding van deze hoogte in te 

stellen. 

 We kunnen wel ruimte maken voor de in dit bestuursvoorstel genoemde bedra-

gen. We zitten hiermee precies op de bovengrens van de vrijwilligersvergoeding, dat 

wil zeggen dat we bij ieder hoger bedrag belasting zouden moeten betalen over het 

hele bedrag. Het plafond voor de vrijwilligersvergoeding is €170 per maand tot een 

maximum van €1700, en met een maximum uurloon van €4,50 (21 jaar of ouder) of 

€2,75 (jonger dan 21 jaar). 

 De optie om ieder bestuurslid €170 per maand uit te keren, is ook onderzocht. 

Echter, dit zou bij bestuursleden jonger dan 21 die een functie van tien uur vervullen, 

neerkomen op een te hoog uurloon, te weten €3,77. 

  


