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Besluit onkostenvergoedingen leden RvT 2019 

Naam organisatie: Stichting het Werkt 
Naam bestuurder: Hein van den Hurk 

In afstemming tussen bestuurder en leden Raad van Toezicht is voor 2019 het volgende besluit 
genomen inzake de onkostenvergoedingen voor de leden van Raad van Toezicht: 

- Voor het bijwonen van de interne vergadering RvT (aanwezigheid leden Raad van Toezicht) 
ontvangen alle leden van Raad van Toezicht een vergoeding van € 75 m.u.v. de voorzitter van 
de RvT. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 100. 

 
- Voor het bijwonen van de gezamenlijke vergadering (aanwezigheid bestuurder en leden Raad 

van Toezicht) ontvangen alle leden van Raad van Toezicht een vergoeding van € 75 m.u.v. de 
voorzitter van de RvT. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 100. 
 

- Voor het bijwonen van een inhoudelijke bijeenkomst, vallend buiten bovengenoemde 
vergaderingen, ofwel intern ofwel gezamenlijk met bestuurder bijv. het voeren van het 
beoordelingsgesprek met bestuurder of (zelf)evaluatie van RvT, ontvangen de leden van de 
Raad van Toezicht een vergoeding van € 75 m.u.v. de voorzitter van de RvT. De voorzitter 
ontvangt een vergoeding van € 100. 

 
- De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor zowel de gezamenlijke vergadering als de  

interne vergadering (eigen overleg Raad van Toezicht) voor de gemaakte reiskosten een 
vergoeding van € 0,19 ct./km. Deze reiskostenvergoeding geldt ook voor overige 
bijeenkomsten waarbij de aanwezigheid van de leden van Raad van Toezicht nodig is. 

 
Voor de volgende bijeenkomsten is bovengenoemde onkostenvergoeding niet van toepassing en 
geldt uitsluitend de reiskostenvergoeding: 
- Kerstviering/Nieuwjaarsbijeenkomst 
- Bijeenkomst in het kader van training en opleiding 
- Lunch/diner  
- Bezoek en/of gesprek bij Het Werkt uit hoofde van informatievoorziening en/of bijdrage 
 expertise 
 
Aan het einde van 2019 zullen bestuurder en leden van Raad van Toezicht bovengenoemd besluit  
evalueren en, indien dit door beide partijen gewenst is, de onkostenvergoeding aanpassen. 

Tilburg, 29 november 2018 
  
De heer Hein van den Hurk    Namens RvT, Mevr. Marion Boons 
 
 
Bestuurder Stichting Het Werkt    RvT Stichting Het Werkt  
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