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1 Vergoeding 

 

 Vergoeding  

Vergoeding lid 

ledenraad  

• Per bijeenkomst een dagdeelvergoeding van € 220 

• Alleen vergoeding indien aanwezig bij bijeenkomst 

(evt. op afstand participeren in vergadering kan ook) 

• Alleen voor formele bijeenkomsten (niet voor 

telefonisch overleg en afstemming) 

Vergoeding 

voorzitter 

ledenraad 

• Per bijeenkomst een dagdeelvergoeding van € 330 

• Alleen vergoeding indien aanwezig bij bijeenkomst 

(evt. op afstand participeren in vergadering kan ook) 

• Alleen voor formele bijeenkomsten (niet voor 

telefonisch overleg en afstemming) 

Reis/verblijfkosten  

Nederlands, 

Belgisch lid 

• Reiskosten € 0,30 per kilometer 

• Reistijd € 0,20 per kilometer 

• internationale reis/verblijfkosten worden geboekt en 

betaald door Royal FloraHolland 

Reis/verblijfkosten  

buitenlands lid 

• vaste vergoeding1 per bijeenkomst voor vlucht, 

hotel, autohuur Nederland en maaltijden 

• leden mogen geen facturen sturen aan Royal 

FloraHolland voor reis/verblijfkosten 

 

1.1 Toelichting 

• In praktijk zijn bijeenkomsten soms korter dan een dagdeel. Met een vergoeding per dagdeel 

wordt rekening gehouden met een beperkte vergoeding voor de voorbereiding van de 

bijeenkomst. Voorbereiding wordt dus niet apart vergoed. 

 

• De voorzitter van de ledenraad krijgt een opslag van 50% op de vergoeding ten opzichte van 

de leden van de ledenraad. Dit is ter compensatie van de extra tijdsbesteding die de 

voorzitter heeft ten opzichte van leden in de voorbereiding en afstemming voorafgaand en na 

afloop van de verschillende bijeenkomsten. 

 

                                                           

1 Voor buitenlandse leden ledenraad geldt per bijeenkomst een vaste vergoeding, die als volgt is opgebouwd:  

 

  Kenia Ethiopië Israël Italië 

Vlucht 1300 1300 700 300 

Hotel 250 250 250 250 

Auto (incl. brandstof) 150 150 150 150 

Maaltijden 100 100 100 100 

Per event 1800 1800 1200 800 

 


