hulp Sri
Lanka
Stichting ACNS
Projecthulp
p/a: M. van Someren
Kloosterstraat 15A
1115 BJ Duivendrecht
Tel. 0644 264 263
martha.van.someren@acnsprojecthulp.nl
www.acnsprojecthulp.nl
KvK Tiel nr. 41024524
Bankrekening: NL61INGB0004712637

Beloningsbeleid bestuursleden & medewerkers
Stichting ACNS Projecthulp
Datum: februari 2016
Van:
Gerard Berendsen, voorzitter

Vergoedingen voor bestuursleden Stichting ACNS Projecthulp
ACNS Projecthulp is een stichting die zich richt op primaire hulp aan kansarme kinderen in Sri Lanka. We verrichten die
hulp in de vorm van kleinschalige duurzame projecten. Daartoe worden middelen ingezameld in Nederland, waarna de
projecten door professionele projectpartners in Sri Lanka worden gerealiseerd, met inzet van lokale organisaties,
bedrijven en personen.
Om maximaal rendement te behalen uit de middelen die we verkrijgen van sponsors en donateurs, maar ook om te
demonstreren dat we de allerarmsten in Sri Lanka kunnen helpen met een stukje vrijwillige inzet vanuit het rijke
Westen, is in de Statuten van ACNS Projecthulp bepaald dat bestuursleden geen enkele vorm van beloning ontvangen.
Om dezelfde reden, maximalisatie van rendement, ontvangen bestuursleden geen vergoedingen voor reis- en
verblijfkosten voor hun werkzaamheden. Dat dwingt ons om permanent scherp te zijn om onze kosten te
minimaliseren.
Vergoedingen voor medewerkers Stichting ACNS Projecthulp
ACNS Projecthulp maakt voor de uitvoering van haar activiteiten gebruik van enthousiaste vrijwilligers, maar ook zij
ontvangen geen beloning voor hun tijd en inzet.
Indien medewerkers kosten moeten maken voor reis en/of verblijf, dan is er een mogelijkheid voor vergoeding van die
kosten, indien de vergoeding voorafgaand aan de activiteiten is goedgekeurd door de penningmeester van ACNS
Projecthulp.
Vergoedingen voor bezoek aan projecten in Sri Lanka
Op basis van omvang en soort van de uitgevoerde en aangevraagde projecten in Sri Lanka kan het bestuur besluiten tot
de noodzaak om projecten ter plaatse in Sri Lanka te laten bezoeken door bestuursleden. Hierbij kan gedacht worden
aan regulier toezicht op de realisatie van datgene wat is afgesproken, zoals toets van kwaliteit, financiële
verantwoording, duurzaamheid van gerealiseerde projecten of nader onderzoek van aangevraagde projecten.
Voor projectbezoek in Sri Lanka overeenkomstig het besluit van het bestuur kunnen de reis- en verblijfkosten van
maximaal 2 bestuursleden door ACNS Projecthulp vergoed worden, met dien verstande dat in en naar tegen het laagst
mogelijke tarief wordt gereisd (vlucht, lokaal transport en verblijf), zulks ter goedkeuring door de penningmeester
voorafgaand aan een reis. Kosten worden na uitvoering van de reis gerapporteerd aan het voltallige bestuur en na
goedkeuring vergoed.
Indien projectbezoeken worden uitgevoerd in combinatie met een reis (privé of zakelijk), waartoe niet door het bestuur
van ACNS Projecthulp is besloten, dan worden reis- en verblijfkosten niet vergoed.
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