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Vastgesteld 16 april 2018
Stichting stelt ter beschikking c.q. vergoedt
o (Mobiele) communicatiemiddelen (inclusief laptop)
o Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
o Rechtsbijstandsverzekering
o Lidmaatschap NVZD
o Entree gelden voor vakbeurzen en tentoonstellingen of deelname aan seminars, lezingen
en/of symposia
Vaste onkostenvergoeding
De raad van bestuur ontvangt een vaste onkostenvergoeding. Deze vaste onkostenvergoeding betreft
de volgende zakelijke uitgaven:
o Zakelijke horecabestedingen, verband hebbende met externe zakenrelaties.
o Dienstreizen met eigen of openbaar vervoer
o Parkeerkosten (fiscaal belaste vergoeding)
o Vakliteratuur, tijdschriften en abonnementen op eigen naam.
o Kleine attenties voor collegae of relaties tot maximaal €50,-- per gelegenheid (bijv. bloemen
of bonbons)
Specifieke vergoedingen met goedkeuring raad van toezicht vooraf
o Opleidingen en buitenlandse reizen kunnen uitsluitend met voorafgaande goedkeuring door
de raad van toezicht in rekening van de Stichting worden gebracht.
o Verblijfskosten, ingeval van een zakelijk noodzakelijk extern verblijf, het betreft
overnachtingkosten inclusief diner en ontbijt.
Geschenken en uitnodigingen
o De raad van bestuur brengt alle geschenken van zakelijke partners in voor een jaarlijkse
verloting onder de medewerkers van het centraal bureau.
o De raad van bestuur accepteert geen uitnodigingen van externe partners met een recreatief
element, tenzij het belang van de Stichting Kwintes daarmee wordt gediend. Daar waar er
twijfel is over nut en noodzaak en/of de schijn van zakelijke beïnvloeding aan de orde zou
kunnen zijn, bespreekt de raad van bestuur voor acceptatie de uitnodiging met de raad van
toezicht.
o Uitnodigingen van externe partners waar een binnen- of buitenlands verblijf onderdeel van
uitmaakt behoeven voorafgaand aan acceptatie de goedkeuring van de raad van toezicht.
Verantwoording
Na afsluiting van het boekjaar wordt verantwoording over deze regeling afgelegd op de website van
Stichting Kwintes. Daarbij wordt de verantwoording gespecificeerd naar:
o Vast en andere onkostenvergoedingen
o Binnenlandse en buitenlandse reiskosten
o Opleidingskosten
o Overige kosten
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