
REGELINGEN OVER VERGOEDINGEN, VRIJSTELLINGEN, EN BETALINGEN  

(14 september 2014) 

 

Hieronder treft u aan: 

-  Regeling voor vergoeding vrijwilligerswerk binnen YVG 

- Regeling kosten huldiging/afscheid bestuursleden afdelingsbesturen 

- Vrijstelling van en vergoeding voor betalingen 

- Regeling voor ereleden 

-  Voorfinanciering trainerscursussen 

-  Vergoeding van kosten jurycursus 

-  Afspraken met trainers (‘Trainersovereenkomst’) 

 

Regeling voor vergoeding vrijwilligerswerk binnen YVG: 

- Binnen YVG zijn vrijwilligers personen die direct of indirect een actieve bijdrage leveren 

aan de realisatie van activiteiten binnen de vereniging.  Vrijwilligers zijn op uiteenlopende 

wijze actief in de vereniging: geven training, hebben zitting in commissies of bestuur, zijn 

lid van het jurycorps en assisteren dan bij wedstrijden, of zetten zich ad hoc in wanneer 

een beroep  op hen wordt gedaan.   

- Het algemeen bestuur stelt vast of en in welke mate vrijwilligers een vergoeding 

ontvangen voor hun werkzaamheden. 

- Vergoedingen aan vrijwilligers vinden plaats binnen de fiscale regels en beperkingen die 

vanuit overheidswege zijn opgelegd, te weten de maximaal vergoeding is op jaarbasis  

1.500 euro en er geldt een maandelijks maximum van 150 euro. Hierbij zijn reiskosten 

inbegrepen.  

 

Regeling kosten huldiging/afscheid bestuursleden afdelingsbesturen: 

Uitgaven voor (uitzonderlijke) huldigingen en afscheid van bestuursleden worden in principe 

door een afdeling gemaakt (en dus niet door het AB). Gedragsregel: maximale uitgave per 

gremium € 25,00. (AB 15 augustus 2007) 

 

Vrijstelling van en vergoeding voor betalingen: 

- Leden van het Algemeen Bestuur zijn vrijgesteld van betalingen voor het lidmaatschap 

van YVG en het volgen van trainingen binnen YVG. 

- Trainers zijn vrijgesteld van betalingen voor het lidmaatschap van YVG. 

- Bestuursleden ontvangen, na opgave aan en akkoordbevinding door de penningmeester, 

vergoeding van door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten.  

- Tevens kunnen bij bestuursbesluit aan één of meer bestuursleden vaste jaarlijkse 

tegemoetkomingen worden toegekend in telefoon-, reis- en verblijfkosten, door hem of 

hen in het belang van de vereniging gemaakt. 

 

Regeling voor ereleden: 

Ereleden zijn vrijgesteld van het voldoen van contributie. Verder hebben zij vrij toegang tot 

het bijwonen van club- en interclubwedstrijden, clubkampioenschappen, YVG-uur en overige 

clubactiviteiten.  Eens per vijf jaar zijn zij gast van het bestuur op het lustrumfeest.  

 

 

 



Voorfinanciering trainerscursussen: 

����  Voorfinanciering trainerscursus SL-2  

YVG betaalt € 400,00 van het cursusgeld aan de cursist. De cursist betaalt het restant zelf. 

Indien gewenst kan YVG het hele bedrag aan de cursist betalen, waarbij de eigen bijdrage 

wordt ingehouden op de trainersvergoeding. 

De cursist tekent een schuldbekentenis, waarin hij/zij  verklaart na het behalen van het 

certificaat 4 jaar training te geven bij YVG. Voor elk jaar dat hij/zij training geeft binnen 7 jaar 

na het behalen van het certificaat, wordt max. 4 x € 100,00 op de schuld in mindering 

gebracht.  

Indien de cursist het jaar na het behalen van het certificaat geen training geeft, wordt 

de restantschuld per incasso door YVG geïncasseerd. 

Indien de cursist stopt met de cursus of het certificaat niet haalt, moet hij/zij de 

restantschuld aan YVG betalen. Dit bedrag wordt per incasso door YVG geïncasseerd. 

 

Voorbeeld 1: 

SL-2 cursusgeld bedraagt €475,00 

YVG betaalt €400,00 

de cursist betaalt € 75,00    en ondertekent de schuldbekentenis  

De trainer volgt de opleiding in 2011-2012 en behaalt het certificaat. 

Hij/zij geeft in de 7 opvolgende seizoenen  4 seizoenen training bij YVG: de schuld is dan 

verminderd met 4 x 100,00 ofwel is 0.  

• de cursist heeft zelf 75,00 voor zijn opleiding betaald;  

• de cursist hoeft niet het hele bedrag voor te schieten; 

• de cursist ontvangt tijdens de opleiding de gebruikelijke vergoeding als hij/zij training 

geeft. 

 

Voorbeeld 2: 

SL-2 cursusgeld bedraagt €478,00 

YVG betaalt €400,00 

de cursist betaalt € 78,00  en ondertekent de schuldbekentenis. 

De trainer volgt de opleiding in 2011-2012 en behaalt het certificaat.  

Hij/zij geeft in de 7 opvolgende seizoenen  3 seizoenen training bij YVG: de schuld is dan 

verminderd met 3 x 100,00 , restschuld is 100,00.  

• de cursist heeft zelf 75,00 + 100,00 voor zijn opleiding betaald. 

 

Voor cursisten die vóór hun 21
e
 jaar starten met de trainerscursus geldt een bijzondere 

regeling: de cursist hoeft na het behalen van het diploma in de opvolgende 5 seizoenen 3 

seizoenen training te geven. Voor elk seizoen dat minder training wordt gegeven wordt € 

100,00 in rekening gebracht. 

 

����  Voorfinanciering trainerscursus SL-3 (mits toestemming van het bestuur) 

YVG betaalt € 500,00 van het cursusgeld aan de cursist. De cursist betaalt het restant zelf. 

Indien gewenst kan YVG het hele bedrag aan de cursist betalen, waarbij de eigen bijdrage 

wordt ingehouden op de trainersvergoeding. 

De cursist tekent een schuldbekentenis, waarin hij/zij  verklaart na het behalen van het 

certificaat 4 jaar training te geven bij YVG. Voor elk jaar dat hij/zij training geeft binnen 7 jaar 



na het behalen van het certificaat, wordt max. 4 x € 125,00 op de schuld in mindering 

gebracht.  

Indien de cursist het jaar na het behalen van het certificaat geen training geeft, wordt 

de restantschuld per incasso door YVG geïncasseerd. 

Indien de cursist stopt met de cursus of het certificaat niet haalt, moet hij/zij de 

restantschuld aan YVG betalen. Dit bedrag wordt per incasso door YVG geïncasseerd. 

 

Voorbeeld 1: 

SL-3 cursusgeld bedraagt €695,00 

YVG betaalt €500,00 

de cursist betaalt €195,00  en ondertekent de schuldbekentenis 

De trainer volgt de opleiding in 2011-2012 en behaalt het certificaat. 

Hij/zij geeft in de 7 opvolgende seizoenen  4 seizoenen training bij YVG: de schuld is dan 

verminderd met 4 x 125,00 ofwel is 0.  

• de cursist heeft zelf 195,00 voor zijn opleiding betaald.  

• de cursist hoeft niet het hele bedrag voor te schieten. 

• de cursist ontvangt tijdens de opleiding de gebruikelijke vergoeding als hij/zij training 

geeft. 

 

Voorbeeld 2: 

SL-3 cursusgeld bedraagt €695,00 

YVG betaalt €500,00 

de cursist betaalt €195,00  en ondertekent de schuldbekentenis 

De trainer volgt de opleiding in 2011-2012 en behaalt het certificaat. 

Hij/zij geeft in de 7 opvolgende seizoenen  3 seizoenen training bij YVG: de schuld is dan 

verminderd met 3 x 125,00 , restschuld is 125,00.  

• de cursist heeft zelf 195,00 + 125,00 voor zijn opleiding betaald  

 

Voor cursisten die vóór hun 21
e
 jaar starten met de trainerscursus geldt een bijzondere 

regeling: de cursist hoeft na het behalen van het diploma in de opvolgende 5 seizoenen 3 

seizoenen training te geven. Voor elk seizoen dat minder training wordt gegeven wordt € 

125,00 in rekening gebracht. 

 

Vergoeding van kosten jurycursus: 

Kosten van de jurycursus worden vergoed door YVG als je als jurylid twee seizoenen bij 

minimaal 5 YVG-wedstrijden in de jury gezeten hebt (per seizoen ontvang je de helft van het 

bedrag van de ingediende rekening) (AB 19 mei 2009) 

 

Afspraken met trainers (‘trainersovereenkomst’): 

Iedere trainer ondertekent bij aanvang van het nieuwe trainingseizoen een 

trainersovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken en regelingen omtrent de 

te geven trainingen, de vergoeding voor trainingen en coaching, de vervanging bij 

verhindering, en de kleding. 

De trainersovereenkomst kan worden ingezien op de YVG-website (www.yvg.nl -> 

vereniging -> organisatie -> documenten). 

De trainervergoeding is hieronder in een overzicht weergegeven: 

 



 

Overzicht vergoedingen: 
 

 Training Coachen 

Diploma 
Vergoeding 

per keer aanwezig 
Wedstrijden 

in 
Groningen* 

Regiowedstr
ijd** 

Overige 
wedstrijden 

Nog niet gediplomeerd €   9,00 € 11,50 € 15,75 € 25,00 

Schaatsleider  
niv.2 (JSL)   

€ 10,50 € 12,50 € 17,00 € 27,00 

Schaatstrainercoach 
niv.3 (trainer A) 

€ 12,00 € 13,50 € 18,25 € 29,00 

Schaatstrainercoach 
niv.4 (trainer B) 

€ 13,50 € 14,50 € 19,50 € 31,00 

 

*  Groningen = alle wedstrijden in Kardinge (jeugd-, klasse-, club- en inter-clubwedstrijden)  
** Regio = Assen en Heerenveen  

• Voor jeugdwedstrijden t/m junioren-C ontvangen max. 3 coaches per wedstrijd een vergoeding. 

• Voor wedstrijden vanaf junioren-B ontvangen max. 2 coaches per wedstrijd een vergoeding. 

• Voor inter-clubwedstrijden en overige wedstrijden ontvangt max. 1 coach per wedstrijd een vergoeding. 
 

 

Einde van document  

“REGELINGEN OVER VERGOEDINGEN, VRIJSTELLINGEN, EN BETALINGEN”. 


