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Beloningsbeleid Stichting SMAAK 

Inleiding 
Stichting SMAAK stimuleert kunstparticipatie door senioren. Stichting SMAAK bestaat uit een bestuur 
en directie. Het bestuur bestaat uit 4 personen. De directie bestaat uit 2 personen. Het 
beloningsbeleid dat voor u ligt is geschreven om duidelijkheid te geven over de beloningsstructuur 
van Stichting SMAAK.  
 

Beloning bestuur 
Het bestuur is onbezoldigd. Dit is in de statuten vastgelegd. Het is niet mogelijk om af te wijken van 
de statuten op dit punt. Het huidige bestuur is zich hier bewust van. Mochten er wijzigingen komen 
in de samenstelling van het bestuur, dan kan op het punt van beloning niet afgeweken worden.   
Het is wel mogelijk dat het bestuur een geringe vergoeding van gemaakte kosten krijgt. Dit kan alleen 
op basis van aangetoonde kosten. De vergoeding bedraagt dan de gemaakte kosten bij openbaar 
vervoer en het geldende belastingtarief (tarief 2016:  €0,19 per km) per gereden kilometers met de 
auto. 

Beloning directie en andere professionals 
Begrotingen worden jaarlijks of per project voorgelegd aan het bestuur. Na goedkeuring van bestuur 

is het maximum te declareren bedrag per professional vastgesteld. De directie is ingehuurd als 

zelfstandige professionals. Zij kunnen zowel hun gemaakte kosten vergoed krijgen als een vergoeding 

voor hun werkzaamheden.  

De directie dient per project de gemaakte kosten in.  De artistiek directeur dient de factuur bij de 

zakelijk directeur in. De zakelijk directeur controleert en vergoedt deze kosten. De zakelijk directeur 

dient zijn kosten bij de penningmeester (bestuurslid) in. De penningmeester controleert en vergoedt 

deze kosten. 

Daarnaast dient de directie per project een factuur in voor de werkzaamheden. De vergoeding van 

werkzaamheden dient in verhouding te staan met de werkzaamheden. Wanneer  het project 

onvoldoende gefinancierd is, zal de vergoeding van werkzaamheden van directie verminderen. 

De betaling verloopt conform de gemaakte kosten. 

De penningmeester controleert of de procedure goed doorlopen is en of de betalingen terecht zijn. 

 
Deze versie is goed gekeurd door bestuur Stichting SMAAK op 15 februari 2016 
 


