
 
 
 

Beloningsbeleid  
Stichting BreiBoezem 
 
 
 
 
 

De stichting BreiBoezem is volledig afhankelijk van donaties. Er is geen winstoogmerk. Middels onze 
website willen we dan ook alles zo transparant mogelijk maken. Daardoor worden de gelden die 
ontstaan uit deze donaties enkel en alleen gebruikt om het volgende van onze vrijwilligers te 
bekostigen: 
 
Bestuur 

● gemaakte onkosten in het belang van de Stichting, denk hierbij aan reiskosten waaronder 
brandstofkosten, parkeergeld en openbaar vervoer kosten en kantoorartikelen tbv 
vergaderingen, workshops, events en andere activiteiten in het belang van de Stichting 

● einde jaar ontvangen zij een kerstgeschenk t.w.v. maximaal 50 euro per persoon voor hun 
inzet over het afgelopen jaar 

Vrijwilligers zoals Regio Coördinatoren (Plus), Breicoördinatoren, breisters en naaisters 

● gemaakte kosten voor verzending van de gemaakte BreiBoezem naar ons hoofdkantoor (aan 
de de Burgemeester Bekkerstraat te Empel) 

● gemaakte brandstofkosten/parkeergeld tbv BreiBoezem activiteiten waarvan het bestuur op 
de hoogte is 

● kleine attentie met kerst voor hun inzet over het afgelopen jaar 

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals hierboven beschreven. 
Zij krijgen in geen enkel opzicht een vergoeding dus ook niet in de vorm van een loon. 

Stichting BreiBoezem vindt het van belang dat de ontvangen giften voor minstens 90% naar het 
algemeen belang van de stichting gaat, oftewel het realiseren van de gebreide borstprothese(s), 
oftewel de BreiBoezem en de daarbij behorende zelfgemaakte kadotasjes door al hun vrijwilligers. 

Om deze reden is er specifiek voor gekozen geen medewerkers in dienst te nemen om zo de kosten 
nog verder te drukken. De organisatie draait op het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en 
bestuurslid/-leden) en hun vrijwilligers (Regio Coördinatoren (Plus), Breicoördinatoren, breisters en 
naaisters). 

Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Het 
gebruik van een cao is daarom niet van toepassing. 

Bestuurders en vrijwilligers kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte 
onkosten mits zij een declaratie formulier hebben ingevuld (voorzien van handtekening) met daarbij 
een bewijs (bon) en eventueel gemaakte km ’s (volgens google maps km aanduiding van deur tot deur 
tegen 0,19 euro per gemaakte km, bij wet vastgesteld) in belang van de Stichting. 


