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Onderwerpen

• Financiële regelingen

• Overige financiële zaken

• Verzekeringen

• Vragen
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Financiële regelingen

• Regeling Reünie faciliteiten (RRF)                

Defensie

• Convenant Erkenning en Waardering voor 

veteranen en hun partners 

Vfonds

• Regeling Financiële ondersteuning

Veteranen Platform
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Financiële regelingen

Huidige Regeling Reünie faciliteiten (RRF)

* formeel alleen verenigingen

* veteranen (post actief)

* begeleiders 

* niet voor partners

* verschillende bedragen afhankelijk 

van dag van de week en locatie

* in natura via Paresto



Financiële regelingen

Convenant vfonds

* veteraan € 10,--

* partner € 15,--

* tijdig opgave (6 wk) en uitbetaling in 2   
delen

* meer/minder deelname

* na afloop verantwoording en 
deelnemerslijst

Aanvragen projectsubsidie blijft mogelijk
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Financiële regelingen

Nieuwe Regeling Reünie faciliteiten (RRF)

* organisaties (verenigingen en 

stichtingen)

* alle veteranen

* begeleiders en partners

* financiële bijdrage

* een bedrag per deelnemer (€ 19,--)

* dekking organisatiekosten



Financiële regelingen

Financiële ondersteuning VP

* bijdrage in “overige” kosten

* niet vergoed worden “lief en leed” en 

apparaatskosten

* reiskosten € 0,19 per kilometer

* max. € 325,-- per organisatie

* declaratieformulier volgt



Overige financiële zaken

Contributie VP

* contributiebrief in januari

* betaling uiterlijk 1 april

Reiskosten AV

* slechts één deelnemer

* € 0,30 per kilometer

* geen handtekening => geen vergoeding



Overige financiële zaken

Jaarafsluiting

* 15 december laatste declaraties

* te laat, geen vergoeding

2 Vragen bestuur VP

* meld afgewezen subsidieaanvragen  

vfonds

* meld financiële problemen van de eigen 

vereniging



Verzekeringen VP

• Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

• Ongevallen verzekering voor bestuur

– bestuurders motorrijtuigen

– verkeersdeelname

– werkgerelateerde activiteiten

– Ongevallendekking

Secundaire dekking

• Aansprakelijkheid voor 

bedrijven/evenementenverzekering

– uitsluitingen oa motorvoertuigen



Verzekeringen VP NOS

• Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers

• Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering

• Ongevallenverzekering vrijwilligers

Belangrijk: secundaire dekkingen



Tot slot

Informatie op www.veteranenplatform.nl

E-mail: penningmeester@veteranenplatform.nl

Mobiel: 06-58961758

http://www.veteranenplatform.nl/
mailto:penningmeester@veteranenplatform.nl


VRAGEN ?


