
Declaratieprotocol 
 

Algemeen: 

Wanneer je voor de commissie iets koopt, dien je dit zelf voor te schieten voor Postelein. 

Zorg dat je een bonnetje krijgt van deze betaling. Wanneer je tegelijkertijd privéaankopen 

doet reken dit dan bij voorkeur apart af zodat je een bonnetje hebt met enkel de dingen die je 

voor Postelein hebt voorgeschoten, dit scheelt een hoop werk voor de penningmeester. 

Vervolgens kan je op de Posteleinkamer aan een bestuurslid een declaratieformulier vragen of 

deze downloaden van de Posteleinwebsite (Bij Vereniging  Officiële bestanden). Vul dit in 

en let hierbij op: 

 Het bedrag: zorg dat dit overeenkomt met het bedrag dat op het bonnetje staat. 
 IBAN-Rekeningnummer: zorg dat dit klopt. 
 Te: zet hier de plaats van je bank neer. 
 Ten name van: zorg dat dit klopt. 
 Handtekening: zorg dat je je handtekening invult. 

Wanneer je dit hebt ingevuld, kijk je op je bonnetje welke dingen je voor Postelein hebt 

gekocht. Streep eventueel overige dingen door en tel de dingen op die je voor Postelein hebt 

betaald en zet dit totaal op het bonnetje. Vervolgens dien je het bonnetje op het 

declaratieformulier vast te nieten. Let erop dat het bonnetje nog volledig leesbaar is. Per 

bonnetje kan je één declaratieformulier invullen. Heb je dus vijf bonnetjes, dan vul je vijf 

declaratieformulieren in. Vervolgens leg je het declaratieformulier in het postvakje van je 

commissaris. Die zal er ook een handtekening onder zetten ter goedkeuring en het in het 

postvakje van de penningmeester leggen. Hierna zal de penningmeester het bedrag zo snel 

mogelijk aan je terug betalen. 

LET OP: Wanneer je géén bonnetje hebt, kan de penningmeester het bedrag NIET aan je 

terugbetalen. Let er dus altijd goed op dat je het bonnetje hebt, want anders zullen de 

kosten helaas voor je eigen rekening zijn. Daarnaast worden bij commissies die een 

begroting moeten maken, declaraties pas uitbetaald nadat de begroting is goedgekeurd! 
 

Reiskosten: 

Ook reiskosten die je maakt voor Postelein, kunnen gedeclareerd worden bij Postelein. Dit 

kan op twee manieren. 

 Benzinekosten: Wanneer je benzinekosten hebt gemaakt voor Postelein, kan je dit 

declareren met het declaratieformulier voor reiskostenvergoedingen. Dit formulier is te 

vinden in het postvakje Penningmeester op de Posteleinkamer, vraag hier op de 

Posteleinkamer naar bij een bestuurslid. Hier kun je het aantal kilometers invullen. Let 

hierbij op dat je de gegevens correct en volledig invult. Vervolgens niet je aan het 

declaratieformulier de routeplanner waarop zowel de route als het aantal gereisde 

kilometers te zien is. Heb je meerdere keren gereden voor Postelein, dan moet je élke 

route uitprinten. Vervolgens leg je het declaratieformulier in het postvakje van je 

commissaris. Die zal er ook een handtekening onder zetten ter goedkeuring en het in het 

postvakje van de penningmeester leggen. Hierna zal de penningmeester het bedrag zo snel 

mogelijk aan je terugbetalen.  
LET OP: Wanneer je géén routeplanner hebt, kan de penningmeester het bedrag 

NIET aan je terugbetalen. Let er dus altijd goed op dat je de reisplanner hebt, want 

anders zullen de kosten helaas voor je eigen rekening zijn. Daarnaast worden bij 

commissies die een begroting moeten maken, declaraties pas uitbetaald nadat de 

begroting is goedgekeurd! 
 



 Een kaartje kopen op het station: Je kan een kaartje (eenmalige ov-chipkaart) kopen op 

het station of bij de buschauffeur. Hierna kan je dit declareren met het standaard 

declaratieformulier. Dit formulier is te vinden in het postvakje Penningmeester op de 

Posteleinkamer, vraag hier op de Posteleinkamer naar bij een bestuurslid of download het 

formulier van de Posteleinwebsite (Bij Vereniging Officiële bestanden). Vul dit in en let 

hierbij op: 
•    Het bedrag: zorg dat dit overeenkomt met het bedrag dat op het kaartje/eenmalige ov 

chipkaart staat. 

• IBAN- Rekeningnummer: zorg dat dit klopt 

• Te: zet hier de plaats van je bank neer. 

• Ten name van: zorg dat dit klopt. 

• Handtekening: zorg dat je je handtekening invult. 

Vervolgens niet je aan het declaratieformulier het treinkaartje (en eventueel het 

transactiebonnetje dat je erbij hebt gekregen). Voor elk treinkaartje dien je een apart 

formulier in te vullen. Vervolgens leg je het declaratieformulier in het postvakje van je 

commissaris. Die zal er ook een handtekening onder zetten ter goedkeuring en het in het 

postvakje van de penningmeester leggen. Hierna zal de penningmeester het bedrag zo snel 

mogelijk aan je terug betalen. LET OP: Wanneer je géén treinkaartje hebt, kan de 

penningmeester het bedrag NIET aan je terugbetalen. Let er dus altijd goed op dat 

je het treinkaartje hebt, want anders zullen de kosten helaas voor je eigen rekening 

zijn. Daarnaast worden bij commissies die een begroting moeten maken, declaraties 

pas uitbetaald nadat de begroting is goedgekeurd! 
 

 Reizen op saldo met je ov-chipkaart: Ook wanneer je met je ov-chipkaart op saldo hebt 

gereisd voor Postelein, kan je dit declareren met het standaard declaratieformulier. Dit 

formulier is te vinden in het postvakje Penningmeester op de Posteleinkamer een 

declaratieformulier pakken of te downloaden van de Posteleinwebsite (Bij Bestuur  

Officiële bestanden). Vul dit in en let hierbij op: 
 Het bedrag: zorg dat dit overeenkomt met het bedrag dat op het bonnetje staat. 
• IBAN- Rekeningnummer: zorg dat dit klopt 

• Te: zet hier de plaats van je bank neer. 

• Ten name van: zorg dat dit klopt. 

• Handtekening: zorg dat je je handtekening invult. 

Vervolgens dien je aan het declaratieformulier een transactieverzicht te nieten waarop je 

kosten te zien zijn. Om een transactieoverzicht te krijgen, moet je je tenminste een dag 

vóór de reis registeren op http://www.ov-chipkaart.nl/mijnovchipkaart. Het overzicht dat 

je op de site krijgt, is namelijk pas vanaf het moment dat je je op de site hebt aangemeld. 

Bij dit overzicht kun je de reizen die je voor Postelein hebt gemaakt, aanvinken en er 

vervolgens een pdf-bestand van laten maken. Dit bestand open je en print je uit en dan kun 

je het nieten aan het declaratieformulier. Vervolgens leg je het declaratieformulier in het 

postvakje van je commissaris. Die zal er ook een handtekening onder zetten ter 

goedkeuring en het in het postvakje van de penningmeester leggen. Hierna zal de 

penningmeester het bedrag zo snel mogelijk aan je terug betalen.  

LET OP: Wanneer je al hebt gereisd op saldo en daarna pas een account aanmaakt 

op mijnovchipkaart, kan er geen transactieoverzicht gemaakt worden. Wanneer je 

géén transactieoverzicht toevoegt, kan de penningmeester het bedrag NIET aan je 

terugbetalen. Let er dus altijd goed op dat je het transactieoverzicht hebt en je je van 

tevoren op deze site hebt aangemeld, anders zullen de kosten helaas voor je eigen 

rekening zijn. Daarnaast worden bij commissies die een begroting moeten maken, 

declaraties pas uitbetaald nadat de begroting is goedgekeurd! 

http://www.ov-chipkaart.nl/mijnovchipkaart


 

Telefoonkosten: 

Daarnaast kunnen ook telefoonkosten voor Postelein gedeclareerd worden. 

 Abonnement: De telefoonkosten zijn terug te vinden op je telefoonrekening. Deze kun je 

opvragen bij je provider. Vervolgens zorg je ervoor dat de overige kosten die je hebt 

gemaakt doorstreept, waardoor de kosten die je voor Postelein hebt gemaakt over zijn. 

Deze bedragen tel je op en dit totaalbedrag vermeldt je onderaan de rekening. Vervolgens 

kan je op de Posteleinkamer bij een bestuurslid naar een standaarddeclaratieformulier 

vragen of deze downloaden van de Posteleinwebsite (Bij Vereniging  Officiële 

bestanden). Vul dit in en let hierbij op: 
 Het bedrag: zorg dat dit overeenkomt met het bedrag dat op het bonnetje staat. 
 IBAN-Rekeningnummer: zorg dat dit klopt 
 Te: zet hier de plaats van je bank neer. 
 Ten name van: zorg dat dit klopt. 
 Handtekening: zorg dat je je handtekening invult. 

Wanneer je dit hebt ingevuld, kun je de telefoonrekening aan je declaratieformulier nieten. 

Vervolgens leg je het declaratieformulier in het postvakje van je commissaris. Die zal er 

ook een handtekening onder zetten ter goedkeuring en het in het postvakje van de 

penningmeester leggen. Hierna zal de penningmeester het bedrag zo snel mogelijk aan je 

terug betalen. 

LET OP: Wanneer je géén telefoonrekening hebt, kan de penningmeester het bedrag 

NIET aan je terugbetalen. Let er dus altijd goed op dat je de telefoonrekening hebt, 

anders zullen de kosten helaas voor je eigen rekening zijn. Daarnaast worden bij 

commissies die een begroting moeten maken, declaraties pas uitbetaald nadat de 

begroting is goedgekeurd! 
 

 Prepaid: Ook met prepaid is het mogelijk om een overzicht te krijgen van je 

telefoonkosten en de telefoongesprekken die je hebt gehad. Hiervoor kan je naar de 

winkel van je mobiele provider gaan en daar vragen naar een soort van oplader waar je je 

simkaart kan in stoppen en die je kan koppelen aan je computer. Wanneer dit lukt, kan je 

via je computer deze gegevens achterhalen. 
Vervolgens kan je bij het postvakje Declaratie op de Posteleinkamer een standaard 

declaratieformulier pakken of deze downloaden van de Posteleinwebsite (Bij Bestuur  

Officiële bestanden). Vul dit in en let hierbij op: 

 Het bedrag: zorg dat dit overeenkomt met het bedrag dat op het bonnetje staat. 
 IBAN- Rekeningnummer: zorg dat dit klopt 
 Te: zet hier de plaats van je bank neer. 
 Ten name van: zorg dat dit klopt. 
 Handtekening: zorg dat je je handtekening invult. 

Wanneer je dit hebt ingevuld, kun je het overzicht van je telefoonkosten/ 

telefoongesprekken aan je declaratieformulier nieten. Vervolgens leg je het 

declaratieformulier in het postvakje van je commissaris. Die zal er ook een handtekening 

onder zetten ter goedkeuring en het in het postvakje van de penningmeester leggen. Hierna 

zal de penningmeester het bedrag zo snel mogelijk aan je terug betalen. 

LET OP: Wanneer je géén overzicht hebt, kan de penningmeester het bedrag NIET aan 

je terugbetalen. Let er dus altijd goed op dat je het overzicht hebt, anders zullen de 

kosten helaas voor je eigen rekening zijn. Daarnaast worden bij commissies die een 

begroting moeten maken, declaraties pas uitbetaald nadat de begroting is goedgekeurd! 
 


