
 
Beloningsbeleid Stichting Basketball Experience NL (BEN)  

Stichting Basketball Experience NL ontvangt inkomsten uit o.a. subsidies, donaties en giften. 
Om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling 
zoals deze is opgenomen in de statuten, worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.  

Beloningen voor bestuursleden  

Om deze reden zijn bestuursleden niet gerechtigd vakantiegeld te declareren of zich op 
andere wijzen voor hun bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. 
Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (max de vastgestelde 
belastingvrijstelling) mogen gedeclareerd worden bij Stichting BEN. Kosten welke gemaakt 
worden om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed. In geval van een 
treinreis wordt enkel een tweede klas treinkaartje vergoed. Om deze uitgaven 
gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.  

Beloningen voor medewerkers  
Werknemers van stichting BEN ontvangen een marktconform salaris en dragen loonlasten 
af. De werknemers van stichting BEN zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioen.  

Beloningen voor vrijwilligers  

Stichting BEN heeft een grote groep vrijwilligers die zich voor de organisatie inzet. Deze 
vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of 
gecompenseerd in de tijd die zij in de Stichting BEN steken. Enkel voorgeschoten uitgaven 
en gereden kilometers (max de vastgestelde belastingvrijstelling) mogen gedeclareerd 
worden bij Stichting BEN. Kosten welke gemaakt worden om met het openbaar vervoer te 
reizen worden ook vergoed. In geval van een treinreis wordt enkel een tweede klas 
treinkaartje vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een 
kwitantie te worden overhandigd.  

In het geval van een langdurig project waarbij vrijwilligers gevraagd worden om een langere 
periode beschikbaar te zijn in de voorbereiding op- en uitvoering van een evenement of 
project kan men een maximale vergoeding van 1700,- euro (vanaf 2019) ontvangen verdeeld 
over 12 maanden conform de maximale vrijwilligersvergoeding vastgesteld door de 
belanstingdienst.  

 

 


