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Reglement vergoeding leden van de Raad van Bestuur Stichting 
Zomerkind1 

Artikel 1 
Definities  
In dit Reglement wordt verstaan onder: 

 Stichting: de Stichting Zomerkind, gevestigd in de gemeente Korendijk  

 Raad: de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind  

 Statuten: de statuten van de Stichting Zomerkind  

 Bestuurders: leden van de Raad van Bestuur 
 
Artikel 2  

Budget voor vergoedingen voor bestuurders  
1. In de situatie dat de Raad van Bestuur bestaat uit een bezoldigde directeur-bestuurder wordt in 

de begroting van de stichting een budget opgenomen voor de vergoeding voor deze bestuurder. 
De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de Raad van Toezicht en vastgelegd in een 
daartoe strekkend arbeidscontract. De strekking van de CAO, waar medewerkers van de stichting 
onder vallen, wordt daarbij in ogenschouw genomen. 

2. In de situatie dat de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat, worden de werkzaamheden 
op vrijwillige basis verricht en staat tegenover die werkzaamheden middellijk noch onmiddellijk 
een vergoeding. 

3. In de begroting van de Stichting zijn posten opgenomen voor reis- en verblijfkosten, 
opleidingskosten en representatiekosten voor de bestuurders.  

Artikel3 
Vergoedingen voor bestuurders 
De vergoedingen, welke op grond van art 2 lid 1 en lid 3 worden betaald, worden openbaar gemaakt 
in het jaarverslag van de Stichting.  

 
Artikel 4 

Aanpassing vergoedingen en budgetten  
De in artikel 2 genoemde budgetten worden jaarlijks bij het opstellen van de begroting beoordeeld 
door de bestuurders gezamenlijk.  

Artikel 5 
Vergoedingen voor gemaakte kosten 

1. Leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor kosten, niet zijnde kosten in verband met reizen 
per eigen auto, die zij in verband met hun taak in de raad en/of de commissie hebben gemaakt, 
een vergoeding die gelijk is aan de gemaakte kosten.  

2. Voor gemaakte reizen per eigen auto, kunnen leden van de Raad van Bestuur per gereisde 
kilometer een vergoeding ontvangen, die overeenkomt met de regeling die geldt volgens de CAO, 
die van toepassing is voor het personeel van de stichting.  
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Dit Reglement  is vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind in haar vergadering van 6 mei 2013 na 

verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht in haar vergadering van 4 maart 2013. De datum van inwerkingtreding van 
dit Reglement  is vastgesteld op 1 mei 2013. 
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3. De in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde vergoedingen worden slechts uitbetaald 
nadat voor de kosten een deugdelijke declaratie is ingediend op een door de Stichting 
beschikbaar gesteld formulier.  

 
 
Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind in haar vergadering van 6 
mei 2013 na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht in haar vergadering van 4 maart 2013.  
 
 
R. Ruisch, voorzitter 
 


