
 

Reglement vergoeding leden van de Raad van Toezicht Stichting 
Zomerkind 

Artikel 1 
Definities 

In dit Reglement wordt verstaan onder: 
● Stichting: de Stichting Zomerkind, gevestigd in de gemeente Korendijk  
● Raad: de Raad van Toezicht van de Stichting Zomerkind  
● Statuten: de statuten van de Stichting Zomerkind  
● Toezichthouders: leden van de Raad van Toezicht 

Artikel 2 
Budget voor vergoedingen voor toezichthouders 

In de begroting van de Stichting is een budget opgenomen voor reis- en verblijfkosten, 
opleidingskosten en representatiekosten voor de leden van de Raad.  

Artikel 3 
Vergoedingen voor toezichthouders 

1. In overeenstemming met art 18, eerste lid, van de Statuten worden de werkzaamheden door de 
leden van de Raad van Toezicht op vrijwillige basis verricht, waardoor noch middellijke, noch 
onmiddellijke beloning plaats vindt en eveneens geen vacatiegelden worden betaald 

2. Naast de in artikel 16 lid 4 van de statuten genoemde scholingsfaciliteiten verzorgt de stichting 
ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht een individueel lidmaatschap van de 
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in zorginstellingen.  

Artikel 4 
Aanpassing vergoedingen en budgetten  

Het in artikel 2 genoemde budget wordt jaarlijks bij het opstellen van de begroting beoordeeld in 
overleg tussen de voorzitter van de Raad en de Raad van Bestuur van de stichting.  

Artikel 5 
Vergoedingen voor gemaakte kosten 

1. Leden van de Raad van Toezicht 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 Toezicht 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.  

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.  

 
 
Dit reglement is voorlopig vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind in haar 
vergadering van 6 mei 2013. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend in haar vergadering van 24 juni 
2013. De beoogde datum van inwerkingtreding van dit reglement blijft gehandhaafd op 1 mei 2013. 
 
 
R. Ruisch, voorzitter Raad van Bestuur 
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