
Financiële werkafspraken Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen en 

Veteranenorganisaties VP 2014 

 

Inleiding 

Het Veteranen VP is gehouden om binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar een 

‘Bestedingenverklaring’ aan te bieden aan het vfonds met daarbij een accountantsverklaring en een rapportage in 

welke mate de gestelde doelen zijn gerealiseerd en welk bereik, resultaat, aantal deelnemers/bezoekers de 

activiteit heeft gehad. 

Om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden van het vfonds zijn financiële richtlijnen opgesteld en 

opgenomen als bijlage 3 bij het convenant VP. 

 

In aanvulling op de in het convenant opgenomen vergoedingen heeft het AB-VP op 6 maart 2014 ingestemd met 

de volgende vergoedingen; normering voor planning: 

- € 200 bureaukosten in 2014 

- € 100 aanschaf hardware bereikbaarheid in 2014 

- € 100 bereikbaarheid in 2014 

- € 750 onderhoud organisatie met o.a. maximaal 2x een bijeenkomst in 2014 te besteden in een 

Ontmoetingscentrum (bijdrage max. € 15 pp); na toestemming Projectleider op een kazerne (bijdrage max. € 

10 pp). 

Aantoonbare meerkosten alleen na toestemming vooraf (Projectleider + Vice-Vz VP). Voor planningsdoeleinden 

hanteert de projectleider max. 100 km enkele reis per opleiding per deelnemer. 

Uitgangspunt blijft dat maatwerk voor de veteranenorganisatie nodig is en mogelijk moet zijn, maar ook 

beheersbaar. 

 

Declareren 

Een veteranenorganisatie VP declareert na afloop van elk kwartaal bij het Project met een overzicht van de 

gemaakte kosten en een overzicht van de activiteiten (voor declaratieformulier zie bijlage). De boekhouding van 

de veteranenorganisatie VP is zodanig ingericht dat die kosten zichtbaar en controleerbaar zijn. Indien 

noodzakelijk kan een voorschot worden verstrekt. Overschrijding van de kosten is voor rekening en eigen risico 

van de veteranenorganisatie VP. 

 

Toetsen van de declaratie. 

De Projectleider toetst of de veteranenorganisatie VP zich houdt aan de afspraken, de gelden zijn besteed binnen 

de doelstelling van het Project en past binnen de toewijzing aan de veteranenorganisatie VP. Vervolgens 

adviseert de Projectleider de penningmeester VP over de betaling van de declaratie. 

 

Voorwaarden/checklist voor uitbetaling declaraties van veteranenorganisaties 

Bij de beoordeling van de declaratie hanteert de Projectleider de volgende checklist: 

- Convenant getekend als partij 

- Betreft inzet van een nuldelijnshelper: de vrijwilliger heeft overeenkomst met veteranenorganisatie en is 

opgeleid nieuwe stijl, of ervaringsdeskundige met herhalingsopleiding, of ervaringsdeskundige zonder 

herhalingsopleiding. Na 2014 houder van een certificaat van bekwaamheid van de Basis 

- DiSKv: aparte pagina nuldelijnsondersteuning in DiSKv en up to date, en contactpersoon met 

contactinformatie in DiSKv en up to date, en logo en link DiSKv met toelichting op de website 

veteranenorganisatie 

- Woonplaats/postcode/veteranenorganisatie van nuldelijnshelper bekend bij Projectleider en gepubliceerd op 

de DiSKv (d.z.v. Projectleider) *) 

- Vfonds: logo vfonds met link naar webpagina indien er een speciale webpagina is voor de 

nuldelijnsondersteuning (‘is mede mogelijk gemaakt door het vfonds’), en logo vfonds met link op 

webpagina bij artikelen over nuldelijnsondersteuning 

- Declaratie: kostenarm, en binnen afspraken AB-VP, of binnen uitzonderingen gemaakt met Projectleider en 

Vice-Vz VP, en voorgeschreven declaratieformulier volledig ingevuld, en financiële verantwoording 

opvraagbaar. 

 

*) de woonplaats/postcode/veteranenorganisatie is bedoeld voor het overzicht van woonplaatsen van 

nuldelijnshelpers. Indien een veteranenorganisatie (VP en V.O.C.) geen nuldelijnshelper beschikbaar heeft kan 

de veteranenorganisatie kijken in de lijst welke veteranenorganisatie een nuldelijnshelper in de buurt heeft van 

de veteraan en vervolgens met behulp van de DiSKv deze veteranenorganisatie benaderen met het verzoek 

contact te maken met de veteraan. 

 


