
           Periklesstichting 
           Beloningsbeleid  
 

Inleiding 
Binnen het kader van de regelgeving rond de ANBI-status van de Periklesstichting, bevat deze tekst de artikelen 
van het Huishoudelijk Reglement, dat het beloningsbeleid van de Periklesstichting omschrijft. 
 
In de praktijk werken alle bestuurders en teamleden zonder vergoedingen, aangezien de financiele middelen 
hiertoe ontbreken. De bestuurders en teamleden hebben derhalve al jaren geen inkomsten uit hun activiteiten 
voor de Periklesstichting verkregen, en veelal zelfs geld moeten toeleggen, om de basiskosten (zoals o.a. de 
website, inschrijvingen en vervoerskosten) te dekken. 
 
Hieronder staat dus het beloningsbeleid, dat geeffectueerd wordt zodra het financieel mogelijk is. Hoewel elk 
bestuurslid en teamlid dan ook kan afzien van (een deel van) de vergoeding. 

Bestuur: Artikel 11. Vergoedingen. 
 
1. De vergoedingen worden jaarlijks voorgesteld door de penningmeester, en kunnen door hem worden 

gewijzigd, als de financiele situatie van de stichting hier om vraagt; wel zal in het laatste geval het bestuur 
hier achteraf mee moeten instemmen. 

 
2. De penningmeester is gerechtigd om vergoedingen om te zetten in ‘vorderingen op de stichting’, als de 

stichting een periode niet in staat is om de volle bedragen uit te keren.  
 
3. Bestuursleden en Redactieraadsleden hebben recht op reiskostenvergoeding voor zowel OV als 

privevervoer. (Zie formulier ‘vergoedingen’ ) 
 
4. Alle bestuursleden hebben recht op een vacatievergoeding van 100 Euro per vergadering. 
 
5. Alle bestuursleden hebben recht op de vergoeding van hun reel gemaakte kantoorkosten, mits ze de 

penningmeester van de voorgenomen aankoop op de hoogte stellen, en deze schriftelijk instemt met de 
aankoop. (Zie formulier vergoedingen) 

 
6. Leden van het dagelijks bestuur hebben recht op een directievergoeding van 1200 Euro per maand. 
 
7. Bestuursleden met een uitvoeringstaak hebben recht op een vergoeding van 600 Euro voor elke maand dat 

hun opdracht voortduurt. 
 
8. Het bestuur is gemachtigd op voorspraak van de penningmeester andere/extra beargumenteerde bedragen 

toe te kennen aan (ex) bestuurders en of leden. 

Teamleden 
Teamleden hebben recht op een vergoeding, gebaseerd op een overeenkomst met het bestuur.  
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