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Verwachtingen en tegemoetkoming bestuurs- en 

commissiefunctie.   

De VDC draait geheel op vrijwilligers en daarmee op de inzet van haar leden. Zonder actieve leden 

geen actieve vereniging. In dit bestand vind je terug wat er van jou verwacht wordt door de VDC, 

maar ook wat je hiervoor in retour mag verwachten. 

Algemene verwachtingen: 

Wat fijn dat je een steentje wilt bijdragen aan de VDC. De taken binnen de VDC zijn vrijwillig, maar 

niet vrijblijvend. Wanneer je aangeeft een taak op te pakken dan word je hiervoor verantwoordelijk 

gehouden door je medeleden van de VDC. Zij gaan ervan uit dat je dit dan ook oppakt, na toezegging 

van jouw kant. 

1. Wat zijn de voorwaarden voor het vervullen van een functie/taak 

binnen de VDC: 

Ten eerste ben je altijd welkom om te solliciteren op een functie als je hier enthousiast van raakt. 

Voor sommige functies zijn er wat specifiekere eisen en zal er ook gestemd worden om jou wel/niet 

deze taak te laten vervullen. In situaties anders dan beschreven in dit document, neem je contact op 

met het bestuur. 

1.1 Bestuursfuncties: 

• Van een bestuurslid wordt verwacht om bij zoveel mogelijk, dan wel niet alle VDC 

scholingsdagen/activiteiten aanwezig te zijn. Vanuit dit oogpunt is het van belang dat jij 

uitgebreid lid bent of bereid bent dit te worden (inclusief bijbehorende kosten). 

• Wanneer je solliciteert op een bestuursfunctie zal er gekeken worden naar het aantal 

scholingspunten dat je dat jaar gehaald hebt. Ook zal er gekeken worden naar de 

mogelijkheid die er nog is om de punten te behalen. Dit, omdat de functie voor langere tijd is 

en we niet een jaar laten opnieuw een vacature uit willen zetten. 

• Een bestuurslid werkt samen met verschillenden draagscholen. Vanuit dit oogpunt is het niet 

wenselijk dat jij, binnen een van de draagscholen, consulenten opleidt tot draagconsulent.  

• Het geven van masterclasses en/of andere verdieping, waarbij je ingehuurd wordt door 

diverse merken/draagscholen e.a. zijn geen belemmering voor deelname aan het bestuur. 

• Meewerken aan een fotoshoot, of andere diensten voor een bedrijf (draagmerk, vakbladen, 

consumentenbond etc.). Hierbij is het van belang dat er duidelijk nagegaan wordt voor wie 

deze vraag bedoeld is. Voor jou persoonlijk, of voor jou in je functie binnen het bestuur van 

de VDC. Wanneer dit voor de VDC is bedoeld wordt de vraag besproken binnen de 

bestuursvergadering. Bij een vraag gericht aan de VDC zullen we kijken naar het oppakken 

hiervan en zal dit in VDC-belang zijn. Dit betekent dat jij niet automatisch degene bent die dit 

oppakt. 

• Voor ieder bestuurslid geldt een geheimhoudingsplicht. We gaan ervan uit dat jij 

vertrouwelijk om gaat met deze gegevens. 

1.2 Commissiefuncties: 
Allereerst de algemene punten die gelden voor alle functies binnen de diverse commissies. 
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• Wanneer je je aanmeldt om actief bij te dragen aan een commissie is de insteek dat je dit 

voor een langere periode op je wilt nemen. Om deze reden is het belangrijk dat de te 

behalen scholingspunten op orde zijn. Wanneer je je opgeeft voor een functie zal dus ook, te 

allen tijde, opgelet worden of jij hier redelijkerwijs aan kan voldoen. 

• Meewerken aan een fotoshoot, of andere diensten voor een bedrijf (draagmerk, vakbladen, 

consumentenbond etc.). Hierbij is het van belang dat er duidelijk nagegaan wordt voor wie 

deze vraag bedoeld is. Voor jou persoonlijk, of voor jou in je functie binnen de VDC. Wanneer 

dit voor de VDC is bedoeld wordt de vraag besproken binnen de bestuursvergadering. Bij een 

vraag gericht aan de VDC zullen we kijken naar het oppakken hiervan en zal dit in VDC-belang 

zijn. Dit betekent dat jij niet automatisch degene bent die dit oppakt. 

• Voor iedere commissie geldt een geheimhoudingsplicht. We gaan ervan uit dat jij 

vertrouwelijk om gaat met deze gegevens. 

1.2.1 Commissievoorzitters:  

• De voorzitter van iedere commissie levert op aanvraag van bestuur een jaarverslag van hun 

commissie in. 

• Voorzitters van de commissies moeten minimaal 2x per week hun e-mail lezen. Indien dit 

niet lukt, moeten ze een vervanger aanwijzen. 

• Minimaal eens per drie maanden de notulen van de vergadering(en) doorsturen naar 

bestuur. Hierin opgenomen de to-do-lijst voor de commissie. 

• Voorzitter of diens vervanger levert op aanvraag vanuit de werkgroep nieuwsbrieven een 

stuk aan voor de nieuwsbrief. 

1.2.2 Scholingscommissie: 

• Van de leden van de scholingscommissie wordt verwacht dat zij bij alle, of in ieder geval zo 

veel mogelijk, VDC scholingsdagen aanwezig zijn. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat jij 

uitgebreid lid bent, bereid bent dit te worden (tegen betaling van de kosten), of de extra 

kosten voor scholingsdagen los op je te nemen. 

• Een lid van de scholingscommissie werkt samen met verschillenden draagscholen. Vanuit dit 

oogpunt is het niet wenselijk dat jij, binnen een van de draagscholen, consulenten opleidt tot 

draagconsulent. 

• Het geven van masterclasses en/of andere verdieping, waarbij je ingehuurd wordt door 

diverse merken/draagscholen e.a. zijn geen belemmering voor deelname aan de 

scholingscommissie. 

1.2.3 Accreditatiecommissie 

• Binnen deze commissie ben je bezig met vertrouwelijke informatie verkregen door een 

draagschool. Dit is intellectueel eigendom van de betreffende draagschool. Deze informatie 

wordt met ons gedeeld om te kunnen beoordelen. Het is van belang om vertrouwelijk met 

deze informatie om te gaan en deze niet met anderen te delen. Je kunt gevraagd worden om 

een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen.  

• Deze commissie beoordeelt werk van diverse draagscholen. Om deze reden kun jij niet in 

nauw contact staan met een draagschool. Als trainer van een draagschool, of bij het geven 

van meerdere masterclasses/verdieping, kun je daarom niet deelnemen aan deze commissie. 

Wanneer jouw omstandigheden veranderen geef je dit uiteraard direct door aan het bestuur. 
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1.2.4 Public Relations commissie 

• Afhankelijk van de taken die jij gaat vervullen binnen de PR is het hebben van, of werken 

voor, een draagmerk, een bezwaar. Hierbij is te denken aan sponsoring voor beurzen etc. 

Veranderen je omstandigheden dan geef je dit meteen aan bij het bestuur. Wanneer dit een 

rol speelt dan kan je wel binnen de PR een ander taak vervullen. Wanneer jouw 

omstandigheden veranderen geef je dit uiteraard direct door aan het bestuur. 

1.2.5 Bibliotheek & Database commissie 

• Het hebben van, of werken voor, een draagmerk kan het contact met andere merken 

vermoeilijken.  Om deze reden is het voor deze commissie niet toegestaan om het hebben 

van, of te werken voor een draagmerk. Wanneer jouw omstandigheden veranderen geef je 

dit uiteraard direct door aan het bestuur. 

1.2.6 Medische commissie 

• De informatie die je opvraagt uit naam van de VDC, is voor gebruik binnen de VDC. 

• Wanneer informatie niet algemeen toegankelijk is, wordt er een samenvatting verstrekt met 

een link naar het bijbehorende document. Zodat men deze zelf, op eigen kosten, kan 

aanschaffen. 

1.2.7 Kascommissie 

• Binnen de kascommissie ben je bezig met vertrouwelijke informatie van de VDC. Deze 

informatie wordt met jullie gedeeld om te kunnen beoordelen. Het is van belang om 

vertrouwelijk met deze informatie om te gaan en deze niet met derden te delen. In overleg 

met bestuur kan een accountant worden ingeschakeld om de commissie te begeleiden. Zie 

statuten: artikel 11 lid 3. 

1.3 Niet nader gespecificeerde functies: 

Het is geheel afhankelijk van de taak die jij gaat vervullen of het onderstaande daar een rol in speelt. 

Ook is het mogelijk dat er andere vereisten zijn aan een bepaalde taak. Dit zal naar gelang dit nodig is 

vooraf met je besproken worden: 

• Wanneer je je aanmeldt om actief bij te dragen aan een functie is de insteek dat je dit voor 

een langere periode op je wilt nemen. Om deze reden is het belangrijk dat de te behalen 

scholingspunten op orde zijn. Wanneer je je opgeeft voor een functie zal dus ook, ten alle 

tijde, opgelet worden of jij hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Dit is geheel afhankelijk van 

de verwachte duur van de functie.  

• Meewerken aan een fotoshoot, of andere diensten voor een bedrijf (draagmerk, vakbladen, 

consumentenbond etc.). Hierbij is het van belang dat er duidelijk nagegaan wordt voor wie 

deze vraag bedoeld is. Voor jou persoonlijk, of voor jou in je functie binnen de VDC. Wanneer 

dit voor de VDC is bedoeld wordt de vraag besproken binnen de bestuursvergadering. Bij een 

vraag gericht aan de VDC zullen we kijken naar het oppakken hiervan en zal dit in VDC-belang 

zijn. Dit betekent dat jij niet automatisch degene bent die dit oppakt. 

• Voor sommige functies geldt een geheimhoudingsplicht. We gaan ervan uit dat jij 

vertrouwelijk om gaat met deze gegevens. 
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2. Wat zijn de tegemoetkomingen voor het vervullen van een 

functie/taak binnen de VDC: 

Wij zijn als VDC dankbaar voor de vrijwilligers die onze vereniging draaiende houden. Hier vind je de 

verschillenden tegemoetkomingen die er zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen bestuur en 

commissie werk.  

 

2.1 Vergoedingen Commissies (langer dan 6 maanden): 

Als vrijwilliger binnen een commissie kan je tot de helft van je algemene bijdrage van de contributie 

(contributie bestaat uit een algemene bijdrage en een scholingsbijdrage) terugkrijgen. Het bedrag dat 

je terugkrijgt is afhankelijk van je inzet binnen de commissie. Het bestuur zal, in samenspraak met de 

voorzitter van de commissie, hier over besluiten. Dit hangt dan ook samen met het aantal 

accreditatiepunten dat je behaald hebt. Let op: om hiervoor in aanmerking te komen moet je 

minimaal een half jaar actief zijn binnen de commissie. Wanneer jij aan meerdere commissies 

deelneemt, of meerdere taken uitvoert, dan ontvang je de hoogste vergoeding die wordt 

toegeschreven aan één van de commissies/taken. 

2.2 Vacatiegeld Bestuur: 
 

 Het bestuur mag niet op dezelfde manier beloond worden als een commissielid, echter hebben zij 

recht op vacatiegelden (een vaste bestuursvergoeding per vergadering, zie Huishoudelijke 

Reglement: Artikel 13. Het bestuur vergadert gemiddeld eens per twee weken. Zoals aangegeven in 

het HR: artikel 8 is het minimum zes keer per jaar, plus twee (2) algemene ledenvergaderingen.  Voor 

elke vergadering waar ze bij aanwezig zijn ontvangen ze €2,50. Dit wordt aan het eind van het jaar in 

een keer betaald.  

(Goed om te weten: Het is gebruikelijk om alle bestuursleden hetzelfde bedrag te geven. De hoogte 

van het bedrag is vrij, zolang dit niet bovenmatig is. Het vacatiegeld is onbelast zolang het bedrag 

niet boven de €150 per maand of €1500 op jaarbasis komt.) 

2.3 Vergoedingen kortere taken (& commissieleden minder dan 6 maanden): 

Als vrijwilliger met een korte of eenmalige taak voor de VDC of als je korter dan zes maanden 

commissielid bent, wordt er door het bestuur een cadeau met een waarde van maximaal tien (10) 

euro geregeld. Deze wordt overhandigd bij een van de VDC-bijeenkomsten. Het is ook mogelijk om te 

kiezen voor een digitale bon naar keuze. 

 

2.4 Accreditatiepunten:  

Wanneer je actief hebt deelgenomen aan jouw commissie of aan het bestuur, ontvang je aan het 

einde van het jaar punten voor jouw inzet. Meer hierover kan je vinden in het accreditatiesysteem. 

2.5 Reiskosten: 

2.5.1 Bestuur: 

Als bestuurslid wordt er van je verwacht om op alle algemene ledenvergaderingen aanwezig te zijn 

en bij zo veel mogelijk scholingsdagen, en ander georganiseerde activiteiten van de VDC te zijn. Om 

dit mogelijk te maken mag je de reiskosten naar deze activiteiten declareren.  
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2.5.2 Commissievoorzitters: 

Als commissievoorzitter wordt er van je verwacht dat jij op de algemene vergadering(en) aanwezig 

bent om je jaarverslag te presenteren en vragen gericht aan je commissie te beantwoorden. Daarom 

mag je hiervoor jouw reiskosten declareren. Kan je zelf niet dan mag je een ander commissielid uit 

jouw naam sturen en mag deze de declaratie indienen. 
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2.5.3 Scholingscommissie: 

De leden van de scholingscommissie zijn nodig om de scholingsdagen te draaien. Daarom mag je 

jouw reiskosten declareren als het gaat om een door de VDC georganiseerde scholingsdag. 

2.5.4 Overig:  

Bij overige taken en functies zal vooraf bekend worden gemaakt of je hier wel of niet reiskosten voor 

mag declareren. Denk hierbij aan het ondersteunen tijdens beurzen of het notuleren tijdens een 

algemene ledenvergadering.  

2.6 Overig vergoedingen: 
 

2.6.1 Nationale evenementen 

Entreekosten en reiskosten voor nationale evenementen worden volledig vergoed voor een (1) 

bestuurslid. Verantwoording over onze aanwezigheid, alsmede een verslag wordt, digitaal, aan de 

leden overhandigd. Kosten op de dag zelf, te denken valt aan bijvoorbeeld een lunch, wordt door het 

bestuurslid zelf bekostigt. 

2.6.2 Internationale evenementen 

Entreekosten en reiskosten voor internationale evenementen worden (naar alle redelijkheid) volledig 

vergoed voor een (1) bestuurslid. Verantwoording over onze aanwezigheid, alsmede een verslag 

wordt, digitaal, overhandigd aan de leden. Verblijfskosten en kosten gemaakt op het evenement 

(zoals lunch e.d.) worden door het bestuurslid zelf bekostigd. 

 

 

 

 


