Indienen onkosten nota seizoen 2021-2022
Beste Trainer,
Beste Atleet,
Beste vrijwilliger,

Het nieuwe seizoen is nu even bezig en binnenkort zullen de eerste onkostennota’s
verstuurd worden. Hierbij wat meer info:
Om te beginnen leg ik even de onkostennota’s uit:

Onkostennota 1:
•

is voor verplaatsingskosten aan 0.37€ per kilometer
▪ Indien je kilometers gebruik noteer je vertrekpunt – aankomstpuntvertrekpunt.
Vb.: Ik woon in Oostwinkel en ga op wedstijd in Deinze. Volgens
google maps is dit 22.7 km dus ik vul op de onkostennota

Datum

Plaats van vertrek en aankomst

aantal km

prijs/km

totaal bedrag

15/11/2019

Oostwinkel - Deinze -Oostwinkel

45.40

0,37

16.80€

•

Is voor het inbrengen van kosten met factuur op ACME
▪ Vb Je bent inkopen gaan doen voor een kamp en je hebt hiervan een
factuur.
▪ Bij voorkeur bedragen >50€ vragen wij om een factuur op naam van
AC Meetjesland VZW of ACME Vzw Bloemestraat 36 D1 9990
Maldegem BTW BE 0430 583 394. Indien het bedrag boven de 50€ en
je geen factuur hebt, gelieve contact op te nemen met onze
penningmeester Pierets Els ( penningmeester@acmeetjesland.be)

Algemene regel voor het inbrengen van kilometervergoeding bij geven van training of
begeleiden van wedstrijd:
-

Kilometerheffing is toegestaan als de woonplaats meer dan 15 km van de plaats van
training is. Men mag hier dubbel aanrekenen.
Vb.: Aalter – Zomergem: is in totaal 17km. De eerste 15 km mogen NIET
meegerekend worden: dus wordt dit ((17-15)*2)*0.37= (4km*2)*0.37=2.96€

Kilometerheffing is toegestaan indien je gaat als wedstrijdbegeleider maar dan elke
km aangerekend worden. VB je heeft wedstrijdbegeleiding in Zomergem en woont in
Eeklo mag je aanrekenen
Vb.: Eeklo-Zomergem-Eeklo = (11*2)*0.37€/km.

Onkostennota 2:
o Fiscale regelgeving :
Het totale bedrag van alle onkostenvergoedingen die een vrijwilliger mag ontvangen
voor
vrijwilligerswerk in alle verenigingen samen mag niet hoger zijn dan 36.84 € per dag
of 2705.97 € per jaar(! Dit geld voor al het vrijwilligerswerk samen van één
vrijwilliger!). Indien een vrijwilliger meer ontvangt aan vrijwilligers-vergoedingen zijn
die niet meer fiscaal vrijstelbaar.
o Forfaitaire vergoeding vrijwilliger
•

Datum

Hier breng je je kosten in die je maakt als vrijwilliger, deze zal meestal door de
trainers gebruikt worden. Hier altijd goed de datum vermelden en waarover
het gaat. Training, wedstrijdbegeleiding, enz…. Het bedrag zal persoonlijk met
je besproken worden.

plaats van de
prestatie/omschrijving aantal

wedstrijdbegeleiding
17/11/2019 Deinze

1

prijs
13

totaal
bedrag

opmerkingen

13 begeleiding jeugd 1/2 dag

o Reële kosten
• Inbrengen van kosten zonder factuur (onder de 50€) of inbrengen van
kilometers van vb de wedstrijd begeleiding; Dit dient te gebeuren zoals
hierboven vermeld staat.

Wat moet ik allemaal invullen op de onkostennota
•
•
•
•
•

Links boven ( groene vak)
▪ Je naam, adres, en CORRECT IBAN nummer
Rechts: de periode waarover het gaat
In de kolommen: de exacte onkosten duidelijk omschreven
Links onderaan: datum en handtekening of naam voluit geschreven.
Bewijsstukken dienen meegestuurd te worden.

Naar wie moet ik mijn onkostennota doorsturen:
•

Voor de atleten
▪

Je stuurt deze per mail door naar
penningmeester@acmeetjesland.be

▪
•

of per post naar Pierets Els, De Boomgaard 4 9931 Oostwinkel

Voor de specialisatie trainers
▪

Je stuurt deze per mail door naar
penningmeester@acmeetjesland.be

▪
•

Of per post naar Pierets Els, De Boomgaard 4 9931 Oostwinkel

Voor de Jeugdtrainer : Hier moeten we een onderscheid maken tussen
training op woensdag, trainingen op vrijdag, wedstrijdbegeleiding en
sportkampen.
▪

Training op woensdag: stuur je door naar de kern waar je training
gegeven hebt.
•

Voor Maldegem: Axana Schaeverbeke per mail naar
axana_schaeverbeke@hotmail.com of op een afgesproken
plaats.

▪

•

Voor Zomergem: Ann Cleays ann.claeys1@telenet.be

•

Voor Eeklo: Ann Cleays ann.claeys1@telenet.be

Training op vrijdag, wedstrijdbegeleiding en sportkampen.
•

Deze stuur je naar penningmeester@acmeetjesland.be of per
post naar Pierets Els De Boomgaard 4 9931 Oostwinkel.

Het kan dus zijn als trainer dat je per maand twee onkostennota’ s zal
moeten maken. Indien het over een sportkamp gaat, zullen we dit indien
nodig samen opmaken.

Wanneer maak ik mijn onkostennota op en stuur ik deze door.
Het beste is het om dit maandelijks te doen en door te sturen ten laatste op de 10 dag van
de maand. Indien dit niet lukt kan er in samenspraak een langere periode opgesteld
worden.
Het atletiek loopt van November tot Oktober, maar helaas het boekjaar niet. Daarom
vragen we om alle onkosten van het jaar uiterlijk tegen 20 februari van het volgende jaar
door te sturen.
vb: met de nieuwjaarsreceptie mag je door je prestaties een extra onkostennota
doorsturen. Deze gaat nog over de prestaties van het seizoen 2018-2019. Je moet uiterlijk
tegen 20 februari 2020 deze onkosten nota indien zo dat deze nog aanvaard kan worden.

Indien je door omstandigheden een onkostennota niet tijdig kan indien, gelieve me dit dan
te laten weten. Indien dit niet gebeurd zal ik geen onkosten aanvaarden na 20 februari van
het vorige jaar.

Indien je nog vragen hebt kan je me altijd bereiken op penningmeester@acmeetjesland.be
op het nummer 0474 73 68 64 of op vrijdag in Maldegem van 18 tot wanneer ik naar huis
ga.

Nog een paar handige weetjes
-

-

-

Bewaar kassaticketen van aankoop van sportschoenen, sportkledij ( kan handig zijn
bij vb puntenfiche in te vullen)
dat als u geen rekening houdt met voorgaande regels op het vlak van maximale
bedragen en factuurverplichtingen, en/of als u bv door een cumul met andere
vrijwilligersvergoedingen, ontvangen vanuit andere verenigingen, boven de
wettelijk toegelaten
maxima zou uitkomen, alle eventuele fiscale gevolgen, voor uw eigen rekening zijn
en niet ten laste kunnen gelegd worden van de club.
De club gaat ervan uit dat u zelf zorgt dat u in regel bent met alle formaliteiten,
vereist
om vrijwilligerswerk te kunnen doen, bv in het geval van een uitkering door de RVA,
of enige andere (vervangings)uitkering. De club zal niet instaan voor de eventuele

-

gevolgen als u zelf verzuimt hebt, u met uw uitkeringsinstanties in regel te stellen.
De club zal dus niet instaan voor een eventueel verlies aan uitkeringen, of boetes.
Verder BELANGRIJK: documenten hebben alleen rechtszekerheid als ze
ondertekend zijn.

Zo, Ik hoop dat het nu wat duidelijker is hoe het moet.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke sportieve groeten,
Els Pierets,
Penningmeester ACME

