
Beloningsbeleid	  Stichting	  Paardkrachtig	  
	  
Stichting	  Paardkrachtig	  heeft	  als	  doelstelling	  om	  de	  psychische	  weerbaarheid	  van	  
kinderen	  en	  jongeren	  te	  vergroten,	  depressie	  en	  angst	  te	  voorkomen,	  vroegtijdig	  
eventueel	  andere	  aanwezige	  problematiek	  te	  signaleren	  en	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  en	  
jongeren	  een	  positieve	  boost	  in	  hun	  leven	  te	  bieden.	  	  Daarnaast	  willen	  wij	  het	  bereik	  en	  
de	  beeldvorming	  over	  preventie	  en	  andere	  hulpverlening	  onderen	  kinderen	  en	  jongeren	  
verbeteren.	  	  
	  
Wij	  ontvangen	  uit	  het	  hele	  land	  giften	  en	  donaties	  en	  willen	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  deel	  
van	  de	  inkomsten	  uitgeven	  aan	  de	  doelstelling,	  zoals	  deze	  is	  opgenomen	  in	  onze	  
statuten.	  	  
	  
Beloning	  voor	  bestuursleden	  
Bestuursleden	  zijn	  niet	  gerechtigd	  om	  zich	  voor	  hun	  bestuurstaken	  en/of	  tijdsbesteding	  
te	  laten	  compenseren.	  Voorgeschoten	  uitgaven	  en	  gereden	  kilometers	  (max.	  €	  0,19	  per	  
km)	  mogen	  gedeclareerd	  worden.	  Kosten	  die	  gemaakt	  worden	  om	  met	  het	  openbaar	  
vervoer	  te	  reizen	  worden	  ook	  vergoed.	  In	  het	  geval	  van	  een	  treinreis	  wordt	  alleen	  een	  
tweede	  klas	  treinkaartje	  vergoed.	  Er	  dient	  in	  elk	  geval	  een	  kwitantie	  te	  worden	  
overhandigd.	  	  
	  
Beloning	  voor	  medewerkers	  
Stichting	  Paardkrachtig	  heeft	  vooralsnog	  geen	  medewerkers	  in	  loondienst	  en	  kent	  
daarom	  geen	  vast	  functiehuis	  met	  functieschalen	  en	  daar	  aan	  gekoppelde	  salarissen.	  
Voor	  het	  uitvoeren	  de	  therapie	  en	  trainingen	  huren	  wij	  goed	  opgeleide	  zzp’	  ers	  in	  tegen	  
een	  marktconform	  tarief.	  	  Op	  deze	  manier	  worden	  er	  geen	  onnodige	  kosten	  gemaakt	  als	  
er	  bijvoorbeeld	  tijdelijk	  minder	  jongeren	  zijn	  die	  hulp	  nodig	  hebben.	  	  	  
	  
Beloning	  voor	  vrijwilligers	  
Stichting	  Paardkrachtig	  heeft	  twee	  vaste	  vrijwilligers	  die	  een	  vrijwilligersvergoeding	  
van	  €1500,-‐	  per	  jaar	  ontvangen.	  Zij	  werken	  minimaal	  8	  uur	  per	  week	  en	  doen	  een	  groot	  
deel	  van	  de	  back	  office	  activiteiten	  voor	  de	  stichting.	  De	  overige	  vrijwilligers	  worden	  
niet	  financieel	  beloond	  voor	  de	  geleverde	  inspanningen	  of	  gecompenseerd	  in	  de	  tijd	  die	  
zij	  in	  de	  stichting	  steken.	  Enkel	  voorgeschoten	  uitgaven	  en	  gereden	  kilometers	  mogen	  
gedeclareerd	  worden	  bij	  de	  stichting.	  Om	  deze	  uitgaven	  gecompenseerd	  te	  krijgen	  dient	  
in	  elk	  geval	  een	  kwitantie	  te	  worden	  overhandigd	  en	  dienen	  de	  vrijwilligers	  van	  te	  voren	  
te	  overleggen	  over	  het	  maken	  van	  deze	  (reis)kosten.	  	  
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