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1.

2.

Algemeen
a.

Deze regeling wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur. Zij vraagt de kascommissie
om advies bij elke voorgenomen wijziging.

b.

Dit reglement is openbaar en wordt op verzoek aan elk lid van de Jonge Democraten
toegestuurd. Tevens zal het deze via de website en de Wolk openlijk toegankelijk
worden gemaakt.

c.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

d.

Leden die kosten maken voor de vereniging, met de bedoeling deze te declareren,
hebben de plicht zich, binnen de grenzen van redelijkheid, te oriënteren op het voor de
vereniging meest voordelige alternatief.

e.

Afwijkingen van dit reglement kunnen slechts na samenspraak van de Landelijk
Penningmeester en de Kascommissie.

Aanvragen
a.

Projectsubsidies kunnen worden aangevraagd door:
i. Afdelingen
ii. Portefeuillehouders / werkgroepen
iii. Teams
iv. Commissies

b.

Aanvragen dienen te worden gedaan via het “Aanvraagformulier Projectsubsidie” en
gestuurd te worden naar de Landelijk Penningmeester. Aanvragen dienen vergezeld te
gaan van een duidelijke uitleg over de activiteit en een volledige begroting, deze mogen
apart worden bijgevoegd.

c.

Projectsubsidie dient minimaal één maand voor aanvang van de activiteit te worden
aangevraagd. Om rekening te houden met eventuele extra eisen die door het Landelijk
Bestuur worden gesteld wordt geadviseerd om minimaal zes weken voor de activiteit de
aanvraag in te dienen.

d.

3.

4.

In afwijking van de standaardtermijnen voor het aanvragen van projectsubsidie, kan de
Landelijk Penningmeester een periode aanwijzen waarbij er kortere termijnen gelden.

Uitbetaling
a.

Uitbetaling vindt plaats achteraf na een gedegen evaluatie, het aanleveren van alle
bonnen en als aan eventuele extra voorwaarden is voldaan. Dit dient binnen drie
maanden te gebeuren. Projecten in november en december dienen uiterlijk vóór 1
februari van het daaropvolgende jaar te worden afgehandeld.

b.

In uitzonderlijke gevallen kan de Landelijk Penningmeester besluiten om een voorschot
uit te betalen. Dit is dan maximaal 75% van het aangevraagde bedrag.

Bestuurstraining
a.

Elke afdeling kan per kalenderjaar maximaal €600,- aanvragen voor bestuurstrainingen
en bestuursweekenden.

b.

Voor een bestuursweekend geldt in principe een maximum van €300,- per weekend.

c.

Er kan projectsubsidie worden aangevraagd voor:
i. Trainerskosten
ii. Accommodatie
iii. Eten & drinken
iv. Teambuilding

5.

d.

Voor “Eten & drinken” geldt een maximum van €20,- per persoon per weekend. Alcohol
en statiegeld kunnen nooit worden gedeclareerd.

e.

Voor “Teambuilding” geldt een maximum van €10,- per persoon per weekend.

f.

Aanvragen voor bestuurstrainingen en bestuursweekenden dienen te worden
afgestemd met het Bestuurslid Organisatie en Scholing

Symposia
a.

Voor een symposium kan maximaal €1000,- worden aangevraagd per symposium.

b.

Er kan projectsubsidie worden aangevraagd voor:
i. Accommodatie
ii. Sprekerskosten en bedankjes
iii. Promotionele kosten
iv. Programmaboekjes
v. Overige kosten

6.

7.

c.

Het symposium dient te gaan over een specifiek onderwerp en toegankelijk te zijn voor
de gehele vereniging.

d.

Aanvragen voor symposia dienen te worden afgestemd met het Bestuurslid Politiek en
het Bestuurslid Organisatie en Scholing

Internationale Projecten
a.

Er kan geld worden aangevraagd voor internationale projecten, zoals Twinnings en
studiereizen.

b.

Er kan alleen projectsubsidie worden aangevraagd voor reiskosten. Hiervoor geldt een
maximum van 70% van de reiskosten met een maximum van €80,- per lid voor
reiskosten binnen Europa en €120,- per lid voor reiskosten buiten Europa.

c.

Voor Twinnings geldt een maximum van €500,- per afdeling per kalenderjaar.

d.

Uitbetaling van projectsubsidie van internationale projecten vindt plaats op individuele
basis. Actieve deelname aan en terugkoppeling van internationale activiteiten zijn
vereist om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in internationale reiskosten.
Deze dienen te worden goedgekeurd door het Bestuurslid Internationaal, eventueel in
samenspraak met de rest van het Landelijk Bestuur. Uitbetaling zal niet gebeuren
voordat aan deze eisen is voldaan.

e.

Bij Twinnings is een groepsterugkoppeling voldoende. Uitbetaling vindt plaats via de
bankrekening van de organiserende afdeling.

f.

Personen die namens de Jonge Democraten deelnemen aan internationale activiteiten
of deelnemen aan een door de Jonge Democraten georganiseerde reis zijn te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van eventuele verzekeringen. Bijbehorende
kosten kunnen niet worden gedeclareerd. De Jonge Democraten zijn niet aansprakelijk
voor eventuele opgelopen schade tijdens betreffende activiteiten.

g.

Er zal in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van de beschikbare vergoedingen van
de buitenlandse organisatie. Onkosten kunnen vanuit de jonge Democraten alleen
worden vergoed indien externe vergoedingen en de vergoeding vanuit de Jonge
Democraten tezamen de gestelde maxima niet overschrijden.

h.

Aanvragen voor internationale projecten dienen te worden afgestemd met het
Bestuurslid Internationaal.

Overige projecten
a.

Voor overige projecten kan projectsubsidie worden aangevraagd indien het grotere
en/of eenmalige projecten zijn.

b.

Voor nieuwe regiocommissies geldt een maximum van €350,- per jaar voor het
oprichtingsjaar. Na het oprichtingsjaar dienen de kosten voor de regiocommissie te
worden begroot in de normale afdracht.

c.

Voor campagnes en landelijke lustra kan geld beschikbaar worden gesteld door het
Landelijk Bestuur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de
Landelijk Penningmeester en/of het Bestuurslid Pers en Promotie voor campagnes of
het Bestuurslid Organisatie en Scholing voor landelijke lustra.

d.

Staat jouw project niet in dit reglement en wil je wel graag projectsubsidie aanvragen?
Neem dan contact op met de Landelijk Penningmeester voor de mogelijkheden.

