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Voor de vrijwilligersvergoeding komen in aanmerking alle vrijwilligers van het COC Haaglanden:
o Aan een Barvrijwilliger worden alleen uren uitbetaald voor activiteiten die plaatsvinden in het
COC Café, vanaf 17:00u tot sluitingstijd.
o Betreft het een Barvrijwilliger voor Jong & Out, dan wordt de vergoeding betaald over de uren
gewerkt van 13-17:u, totaal maximaal 4 uur per maand per aanwezige vrijwilliger.
o Aan een Voorlichtingsvrijwilligers wordt uitbetaald alleen de gemaakte klokuren in de klas (dus: 1
lesuur is 45 min klokuur).
o Aan een COC Haaglanden vrijwilliger (anders dan COC Café, Jong & Out en Voorlichting) wordt
alleen een vergoeding betaald indien minimaal 20 uur per maand aantoonbaar aan het COC
Haaglanden wordt besteed (bij voorkeur aanwezig bij het COC Haaglanden).
o Een Barvrijwilliger kan in diverse werkgroepen werkzaam zijn.
De vergoedingen zijn belastingvrij. De vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of deze
vergoeding wel/niet consequenties heeft voor hun persoonlijke (financiële) situatie, bijv. indien men een
uitkering ontvangt.
De gegevens van betalingen en vrijwilligers kunnen worden opgevraagd door de Belastingdienst of
uitkeringsinstantie. Het COC Haaglanden zal deze gegevens zonder restricties verstrekken.
Betaling vindt plaats per bank (geen contante uitkeringen), 1x per maand, alleen over een afgesloten
kalandermaand (vb: in november over oktober). De bankrekening waar naartoe overgemaakt wordt,
dient qua tenaamstelling te corresponderen met die van de vrijwilliger (geen rekeningen van derden).
De coördinator van de betreffende werkgroep dient toestemming te geven voor de feitelijke declaratie.
Indien het werkgroep lid en de coördinator er niet uit komen, neemt het bestuur een beslissing over
wel/niet uitkeren.
Uitkering van vergoedingen vindt plaats vanaf datum op het Aanmeldingsformulier. Uitkering met
terugwerkende kracht is niet van toepassing.
Uitkering van de vergoeding is gekoppeld aan een gezonde financiële huishouding. Indien het bestuur
bepaalt dat uitkering van de vergoeding qua financiële middelen geen haalbare kaart meer is, kan met
onmiddellijke ingang besloten worden uitkering stop te zetten (ook van reeds gemaakte uren).
Met deze regeling komen eerdere uitkeringen/afspraken over vergoedingen te vervallen.
De algemene bepalingen van de Belastingdienst zijn van toepassing:
o

o

o

o

U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een
vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze
maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een
vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze
maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een vergoeding die zo laag is
dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal
€ 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw
inzet.
Link voor meer informatie (bijv. t.a.v. het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding bij het hebben van een uitkering):
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/niet_i
n_loondienst_werken/resultaat_uit_overig_werk/voorbeelden_row/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen
/
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