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eratieve Vereniging WeertEnergie U.A.
Vergoedingen en honoreringen

Dit reglement beschrijft de vergoedingen voor de activiteiten van de leden van
het bestuur, de commissies, incidentele werkgroepen, de bestuurders van de
onderliggende rechtspersonen en projectactiviteiten.

Inleiding
De coöperatieve vereniging WeertEnergie is begonnen als vrijwilligers-
organisatie. Naarmate de activiteiten toenamen en het werk niet alleen maar
door vrijwilligers gedaan kon worden, werden mensen ingeschakeld die een
vergoeding voor hun werk ontvingen. Aan de bestuursleden werd een
vergoeding in de vorm van certificaten en een vergoeding voor kantoorkosten en
reiskosten verleend. Het overzicht van de bestaande vergoedingen staan hier
onder punt A.
Inmiddels maakt onze coöperatie een transitie naar een professionele
organisatie door. Daardoor worden steeds meer mensen met steeds hogere
werkbelasting ingeschakeld. Dat leidt tot de behoefte om de bestaande
vergoedingen regeling te herzien en af te stemmen op de huidige en komende
veranderingen.
Door de toename van de activiteiten van de coöperatieve vereniging
WeertEnergie en de daaronder vallende entiteiten (bv’s coöperaties waarvan
WeertEnergie aandeelhouder is) en de toenemende zwaarte en
verantwoordelijkheid van de werkzaamheden is het wenselijk om een regeling
'Vergoedingen en honoreringen' zie onder B. samen te stellen.

A. Huidige (tot en met 2021) vergoedingen

Het dagelijks bestuur, bestaande uit Voorzitter, Secretaris en
Penningmeester ontvangen per jaar: € 1.600
Overige bestuursleden ontvangen per jaar : € 800
Leden van de Coöperatieraad ontvangen per jaar: € 400
Deze vergoedingen worden uitgekeerd in de vorm van Certificaten.
Medewerkers van het project bureau ontvangen per uur € 25
Directeur van de Holding bv. ontvangt per uur: € 65
Projectleiders worden ingehuurd tegen marktconforme tarieven.
Acquisitievergoeding
Voor alle leden en in het bijzonder voor deelnemers aan het kennisplatform
is een Acquisitievergoeding beschikbaar, zie daarvoor de separaat
opgestelde regeling die als bijlage hierbij is gevoegd.



2 paraaf

B. Nieuwe regeling voor vergoedingen (vanaf 1 januari 2022)

De Coöperatieraad van de coöperatieve vereniging WeertEnergie bepaalt, met
instemming van de Algemene Ledenvergadering, wie de leden van bestuur zijn.
Het bestuur van de coöperatieve vereniging WeertEnergie bepaalt welke leden de
vrijwillige functies vervullen. Een lid kan meerdere functies vervullen.
Met de vrijwilligers wordt een persoonsgebonden overeenkomst afgesloten (bijv.
bestuurders/directeuren of projectleiders overeenkomst).

1. Vergoedingen en Beloningen voor activiteiten

Voor de vergoedingen en beloningen hanteert WeertEnergie de tarieven zoals
die binnen de koepel 'Energie Samen' voor verschillende functies zijn vastgesteld
en binnen de aangesloten coöperaties gebruikelijk zijn. Het bestuur van
WeertEnergie kan de vergoedingen jaarlijks indexeren.
1.1 De vrijwilligerswerkzaamheden zoals bestuur van de Coöperatie, leden van de Coöperatieraad worden als volgt gehonoreerd:

voor de leden van het dagelijks bestuur vergoed met een bedrag per jaar van
€ 1.600,-

en voor de overige bestuursleden per jaar € 800,-
en voor de leden van de Coöperatieraad € 400,-
Deze bedragen worden jaarlijks uitbetaald in de vorm van certificaten.

1.2 De operationele werkzaamheden zoals die noodzakelijk zijn voor onze technische bedrijfsmiddelen en om de informatieoverdracht
(facilitair managementbureau) goed te bedrijven en te onderhouden worden vergoed met een bedrag van
€ 25 per uur;

1.3 De directie functies van de besloten vennootschappen, waarvan WeertEnergie aandeelhouder is en projectactiviteiten, (dit zijn
activiteiten die op projectbasis worden uitgevoerd zolang

het project duurt) worden vergoed met een bedrag van:
€ 35,- per uur als de vrijwilliger de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt;
€ 45,- per uur als de activiteit geen negatieve gevolgen heeft voor het reguliere inkomen of de inzetbaarheid op eigen werk van de
vrijwilliger;
€ 65,- per uur wanneer de tijdinzet de eigen (zzp) inzetbare capaciteit beperkt;
Voornamelijk zullen de directiefuncties en de projectactiviteiten
worden uitbesteed aan zzp’ers dan wel bedrijven tegen
marktconforme tarieven.

1.4 Reiskosten en onkosten
Reiskosten worden vergoed tegen een prijs van € 0,19 /km dan wel

de kosten van het openbaar vervoer;

1.5 Onkosten gemaakt in overleg met het bestuur en ten behoeve van de vereniging of haar rechtspersonen worden onder overlegging van
belegstukken volledig vergoed;

Uitbetaling van de vergoedingen en onkosten vindt plaats op basis van een
tijdig ingediend declaratieformulier en of factuur;

Onkosten, reiskosten en vergoedingen worden maandelijks in rekening
gebracht, tenzij anders overeengekomen (zie huishoudelijk reglement).
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Voor het gebruik van privé pc, printer en overige faciliteiten ontvangen de
bestuursleden (AB) een jaarlijkse vergoeding van € 150,- voor de leden van het
dagelijks bestuur en € 75,- voor de overige bestuursleden.

2. Overige bepalingen
De coöperatieve vereniging WeertEnergie en de onderliggende bv’s geven
desgevraagd de uitbetaalde bedragen door aan de Belastingdienst. De
vrijwilliger draagt zelf verantwoordelijkheid voor het in de belastingaangiften
opgeven van de ontvangen gelden.

Deze regeling is opgesteld door Henk Lambrichts,
Besproken en goedgekeurd in de Algemene bestuursvergadering van 13 september
2021
Voorgelegd aan de ALV op ……………

Ondertekend op …………………………………
Door de Voorzitter
Ir. C. de Korver


