
Stichting Beleef de Keenesluis
Huishoudelijk reglement

1 Beloningsbeleid
De Stichting Beleef de Keensluis is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in 
loondienst.

Leden van het bestuur, leden van de werkgroepen en andere medewerkers ontvangen geen loon, 
salaris of vacatiegelden.

2 Financieel beleid
Om te waarborgen dat de gelden van de stichting op een transparante wijze beheerd worden, 
hanteren de bestuursleden de volgende gedragsregels.

• Alle financiële poststukken, zoals bankcorrespondentie en rekeningen, worden ontvangen 
op het stichtingsadres en nimmer op het privéadres van de penningmeester. 

• Een van de overige bestuursleden opent  en beoordeelt de financiële post alvorens door te 
sturen naar de penningmeester.

• Op te betalen rekeningen van € 10.000 en meer paraferen twee overige bestuursleden voor
akkoord, op overige rekeningen parafeert een van de overige bestuursleden voor akkoord. 
De penningmeester betaalt geen rekeningen zonder accordering.

• Als de bank geen dagafschriften verstuurt, genereert de penningmeester eenmaal per 
maand vanuit de banksoftware een maandafschrift en stuurt dat naar de overige 
bestuursleden.

3 Onkostenvergoedingen
Leden van het bestuur, leden van de werkgroepen en andere medewerkers kunnen vergoeding 
ontvangen voor gemaakte onkosten onder de volgende voorwaarden:

• Onkosten hebben rechtstreeks betrekking op activiteiten die door of in opdracht van de 
stichting georganiseerd zijn.

• Declaraties zijn voorzien van bewijsstukken zoals facturen, nota’s en/of kassabonnen. Deze 
zijn gedateerd, bevatten een duidelijke omschrijving van het geleverde en staan indien 
mogelijk op naam van de stichting.

• Reiskosten worden slechts vergoed voor incidentele reizen naar locaties die op meer dan 
50 km van de Keenesluis liggen. Wanneer van eigen vervoer gebruik gemaakt wordt, wordt 
een redelijke vergoeding voor de variabele kosten gegeven.

4 Samenstelling bestuur
Om de besluit- en slagvaardigheid van het bestuur zo groot mogelijk te houden bestaat het bestuur
in principe uit niet meer dan drie personen.
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