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24 november 2008  

 

Financiële afspraken  
 

Contributie 

Lid  € 14,00  per jaar 

Familielid €   4,50  per jaar 

Jeugdlid €   3,50  per jaar 

Personen die in de maanden januari t/m juni lid worden, betalen de volledige contributie. 

Personen die in de maanden juli t/m oktober lid worden, betalen 50%. 

Personen die in de maanden november of december lid worden, betalen voor dat jaar 0% 

 

 

Declaraties 

Aanvulling op het huishoudelijk reglement zoals besloten tijdens de algemene leden-

vergadering van 8 oktober 2007: 

Declareerbaar zijn alle extra kosten die gemaakt worden om de verenigingsactiviteiten of -

projecten uit te voeren. Te denken is aan: postzegels, kopieën, kaartje bij speciale 

gelegenheden, attenties bij speciale gelegenheden (vooraf bespreken in bestuur), cartridges, 

lezingen (drank spreker en afgesproken vergoeding), kilometer vergoeding 0,19 euro per km. 

Als de vergoedingen het bedrag van € 25,- te boven gaan, dan dient over declaraties van te 

voren overleg met de penningmeester te hebben plaatsgevonden. 

 

 

Speciale gelegenheden bij (ex)bestuursleden, ereleden en beschermheer 

Speciale verjaardag (50 jaar, 75 jaar, 80 jaar en daaropvolgende lustrums); attentie ter waarde 

van circa € 15,00 

Overlijden bestuurslid; bloemstukje ter waarde van circa € 25,00 

Langdurige ziekte; attentie ter waarde van circa € 5,00 

[NB: hiervoor dienen we goed op de hoogte te blijven om niemand te vergeten] 

 

 

Dialectavond 

Voor iedereen die meewerkt, hetzij op de bühne, achter de schermen, hetzij tijdens de 

voorbereidingen, krijgt 5 consumptiebonnen. 

Indien bij de dialectavond de inkomsten hoger zijn dan de totale kosten, krijgt de sectie 

dialect een aan de winst gerelateerde bijdrage van maximaal € 120,00 ter besteding voor een 

sectiebijeenkomst (bijvoorbeeld de zomer BBQ). 
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Gidsen 

Het huren van een gids kost € 50,00 per dagdeel (max. 4 uur). Dit is exclusief eventuele 

entreekosten, die apart betaald moeten worden. 

Een gids krijgt hiervan per rondleiding € 30,00 betaald. De overige € 20,00 komen in de kas 

van de HKV. Indien een gids met een groep loopt die hiervoor geen vergoeding betaalt (zoals 

een schoolklas), dan ontvangt de gids evenmin persoonlijk een vergoeding. Eventuele fooien 

zijn voor de gids. 

 

 

Lezingen 

Met externe personen die een lezing houden, worden vooraf afspraken gemaakt over de 

vergoeding, reiskosten, etc. Na de lezing wordt de afgesproken vergoeding aan hem of haar 

overhandigd. Indien door de spreker gewenst, dan kan diens vergoeding ook stoffelijk zijn 

(zoals boeken of fles wijn). 

Eigen leden die een lezing houden, krijgen desgewenst € 25,00 per persoon. Indien dit door 

het lid niet gewenst wordt, dan wordt onze waardering geuit middels een gepast presentje 

(bijvoorbeeld boeken – bij voorkeur eigen producten – of een fles wijn). 

De drankjes van degene die een lezing houdt (lid of geen lid), worden altijd door de HKV 

betaald. 


