Beloningsbeleid Stichting Samen één Texel

De bestuursleden ontvangen jaarlijks vacatiegeld en een kostenvergoeding. Van de
bestuursleden wordt verwacht dat ze alle reguliere en eventuele extra ingelaste (bestuurs)vergaderingen voorbereiden en bijwonen. Op jaarbasis zijn er minimaal zes reguliere
(bestuurs-)vergaderingen. Daarnaast worden er indien nodig extra (bestuurs-)vergaderingen
ingepland. De afgelopen jaren zijn er ieder jaar een aantal extra (bestuurs-)vergaderingen
ingelast. Hiernaast nemen minimaal twee bestuursleden deel aan diverse vergaderingen
en/of afstemmingen, deze zijn gericht op concrete verzoeken om financiële bijdragen.
Het bestuur bestaat uit vijf leden; voorzitter, secretaris, penningmeester en lid (2).
Stichting Samen één Texel maakt gebruik van een beleggingscommissie, bestaande uit de
voorzitter en penningmeester. Dit is vastgelegd in het beleggingsstatuut.
Het vacatiegeld en kostenvergoeding zijn afhankelijk van de verwachte inspanningen m.b.t.
de voorbereidingen van de vergaderingen. Deze is per bestuurslid verschillend en afhankelijk
van het takenpakket. Het geplande inspanningen overzicht over 2019 (in uren) is als volgt;
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
160
120
185
52
De vastgestelde vergoedingen over 2019 zijn als volgt;
in euro
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vacatiegeld
2.900
2.175
3.450
Kostenvergoeding
200
250
250
3.100
2.425
3.700

Lid
950
100
1.050

De totale vergoedingen zijn mede gebaseerd op de gewenste professionalisering en
expertise. Tevens is sprake van enige compensatie voor opgenomen verlofuren door de
bestuursleden bij hun afzonderlijke loondienst-werkgever. Het vacatiegeld is niet
bovenmatig.
Het kader van de vergoedingen bestaat uit een eerste toetsing van de vergoeding per
vergadering voor de bestuursleden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, bedraagt ten
hoogste 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Dat komt uit op een bedrag van 3% x € 9.159 = € 275,- per
(bestuurs-)vergadering.
De penningmeester stuurt in januari van ieder jaar IB 047 “Opgaaf van uitbetaalde bedragen
aan een derde” formulieren, over het voorgaande kalenderjaar, naar de Belastingdienst. In
deze opgaaf is het totaal van de uitbetaalde vergoedingen opgenomen.
Den Burg, 25 oktober 2018

