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Onkostennota
PRESTATIES

datum omschrijving

bedrag (max. 

€25/dag)
boekhoudcode

(invullen door Mediaraven)

VERPLAATSING TYPE 1 (Niet-Recupereerbaar)

datum omschrijving aantal kms

bedrag kms 

(€0,17/km) 
boekhoudcode

(invullen door Mediaraven)

-€                

-€                

-€                

-€                

VERPLAATSING TYPE 2 (Recupereerbaar)

datum omschrijving aantal kms

bedrag kms 

(€0,33/km) 
boekhoudcode

(invullen door Mediaraven)

-€                

-€                

-€                

-€                

VERPLAATSING TYPE 3 (Openbaar vervoer)

datum omschrijving

bedrag ticket 

trein tram bus
boekhoudcode

(invullen door Mediaraven)

-€                

-€                

-€                

-€                

TOTAAL € 0,00

Datum nota: Rijksregisternr:

Naam: rekeningnr:

Domicilieadres: Handtekening: 

Dit document op papier terugbezorgen aan Mediaraven of inscannen en doormailen naar onkosten@mediaraven.be

http://www.mediaraven.be/
mailto:info@mediaraven.be


Hoe vul ik dit document correct in?

Principes: 
1. Als vrijwilliger bij Mediaraven vzw kun je op twee manieren vergoed worden:

vrijwilligersvergoeding 
 - Bij een personeelsvervangende taak
 - Als je een opdracht doet voor een van onze klanten
 - Bijvoorbeeld: videoproductiewerk, workshops of vormingen begeleiden, 

computerklas onderhouden, materiaalchauffeur, kampverantwoordelijke...
credits 

 - bij alle activiteiten waarbij je aan je eigen mediacompetenties werkt
 - Bijvoorbeeld: artikels voor de redactie, de mediahelpdesk, workshopbegeleiders 

in stage (kijk- of doestage), aanwezigheid op vergaderingen, ...

2. Mediaraven vzw mag slechts €25/dag uitkeren aan vrijwilligersvergoedingen. 
Voor sommige prestaties krijg je meer dan €25. In dat geval splits je die vergoeding 
in je invulformulier zelf op over verschillende dagen.

3. Als vrijwilliger mag je per jaar max. € 1308,38 verdienen en max. 680 euro aan km uitbetaald 
worden (voor alle organisaties samen waar je vrijwilligerwerk doet.)
Je moet dus zelf erop letten dat je niet boven deze limiet uitkomt op het einde van het jaar. 

4. Verplaatsingsvergoedingen worden altijd terugbetaald. We stimuleren het gebruik van openbaar 
vervoer (gopass, railpass, tickets van de lijn). Ga je met de auto, dan krijg je een  
kilometervergoeding van  € 0,17 of € 0,34/km (zie hieronder)

5 Er zijn 3 types van vervoerskosten die we terugbetalen:
Type 1: € 0,17 - niet-recupereerbare kosten (auto)

voor vergaderingen, reportages, ophalen materiaal en verplaatsingen tussen je woonplaats en Mediaraven

Type 2: € 0,34 - recupereerbare kosten (auto)

voor opdrachten voor klanten (workshops, vormingen, producties) die Mediaraven kan recuperen via  factuur

Type 3: openbaar vervoer

trein-, tram- en bustickets

6 Door dit formulier te ondertekenen, geef je Mediaraven de toestemming om met je producten
(filmpjes, workshops, code…) verder te werken, zonder elke keer expliciet toestemming 

te moeten vragen aan jou. Jij behoudt uiteraard wel het intellectueel recht op je producten.

7 Vragen? Meer info vind je in ons  vrijwilligersbeleid
(download PDF)

http://gallery.mailchimp.com/1d50fd8c2a7d5253a92cd3c39/files/20131220_vrijwilligersbeleid.pdf

