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Inleiding 

De stichting reserveert 5% van alle inkomsten voor administratiekosten. 

Hier kan gedacht worden aan kosten voor de nieuwsbrief, de website, portokosten en dergelijke. 

Ook kunnen kosten, die onze zendelingen hier in Nederland maken, vergoed worden. 

Omdat het budget van de stichting beperkt is, is het zinvol enige spelregels af te spreken. 

 

Regeling. 

 De leden van het bestuur en de medewerkers (vrijwilligers) ontvangen voor hun werkzaamheden, die 

zij verrichten voor de stichting, geen vergoeding. 

 

 Administratiekosten die door het bestuur of medewerkers bij deze werkzaamheden maken, worden 

vergoed vanuit het 5% budget van de stichting.  

Voor vaste terugkerende kosten wordt tevoren een bestuursbesluit genomen. 

Voor individuele uitgaven groter dan € 100,= wordt vooraf overleg gepleegd met de penningmeester. 

Van de gedane uitgaven ontvangt de penningmeester een bewijs van betaling, nota of bon. 

Uitgaven kunnen, indien wordt afgezien van declaratie, worden aangemerkt als donatie en kunnen als 

gift worden afgetrokken bij de aangifte Inkomstenbelasting. 

 

 

 (Reis-)Kosten, die door onze zendelingen worden gemaakt,  komen alleen voor vergoeding in 

aanmerking als deze zijn gemaakt tijdens hun verblijf in Nederland en niet zijn aan te merken  als 

privé-uitgaven. 

In twijfel gevallen wordt overleg gepleegd met het bestuur. 

 

De kosten van vliegtickets worden alleen vergoed als er vooraf overleg wordt gepleegd met het 

bestuur en vergoeding op andere wijze niet is verkregen. 

Hierbij worden de volgende spelregels gehanteerd: 

1. alleen de kosten ten behoeve van het werk voor Misión Timoteo komen in aanmerking. 

2. de genoemde kosten worden in eerste instantie ingediend bij de Fundación de Acción Social in 

Santa Cruz. 

3. bij gecombineerde vliegtickets (bijvoorbeeld Bolivia – Amerika – Nederland v.v.) worden de kosten, 

naar rato verdeeld over de Boliviaanse, Nederlandse en Amerikaanse stichting.  

 

 

 In alle  gevallen geldt dat rekening gehouden moet worden met het beperkte budget van de Stichting 

en grote(re) uitgaven vooraf goedkeuring vereisen van het bestuur.  

 

 

 De vergoeding heeft slechts dan plaats als de financiële buffer van de Stichting, dit toelaat en de eigen 

vaste kosten niet in de knel komen (liquiditeit).  

 

 

 

Het bestuur Stichting Mision Timoteo. 


