
Instructie budgethouders 
 
Doel 
Het doel van deze instructie is om een kader te bieden, teneinde een eenduidig financieel beleid te voeren 
in onze gemeente met betrekking tot het budgethouderschap. 
 
Inleiding 
Door middel van deze instructie verstrekken wij informatie aangaande het budgethouderschap en de wijze 
van het beheer van de jaarbudgetten die aan de budgethouders zijn toegekend.  
 
 
ALGEMEEN 
 
Budgethouders 
Budgethouders zijn leden van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor een taak / pijler, (deel)activiteit. 
binnen de gemeente waaraan een budget is toegekend.  
 
Goed rentmeesterschap en verantwoordelijkheid 
Budgethouders hebben de verantwoordelijkheid hun budget als goede rentmeesters te beheren. De in dit 
document vastgelegde kaders dienen in acht te worden genomen.  
 
Indien een budgethouder besluit zijn taak als budgethouder neer te leggen, blijft deze verantwoordelijk voor 
het budget totdat er een opvolger is aangesteld en er een overdracht heeft plaatsgevonden. 
 
Jaarbudget 
Het jaarbudget is de door de budgethouders ingediende en door de FC goedgekeurde budgetaanvraag in 
één boekjaar ten behoeve van de uitoefening van een taak / pijler, (deel)activiteit. 
 
Budgetaanvraag 
De door de budgethouders in te dienen budgetaanvragen (ook wel wensbegrotingen), worden door 
coördinatoren verzameld en ingediend bij de FC. De FC beoordeelt de budgetaanvragen en stuurt 
eventueel bij als er onvoldoende budget is, of niet een aanvraag niet voldoet aan regels zoals verderop in 
het document genoemd staan. De oudsten krijgen deze begroting ter beoordeling en leggen deze voor aan 
de ledenraad. Als de begroting als geheel in de ledenvergadering wordt goedgekeurd en de budgethouder 
hoort niets van de penningmeester mag deze aannemen dat de ingediende begroting akkoord. Indien de 
begroting van de budgethouder niet akkoord is, laat de penningmeester dit uiterlijk op 31 juli weten. 
 
 
(Terug)betaling van nota’s en/of declaraties 
Stappen plan indienen en (terug)betaling van op het budget betrekkinghebbende uitgaven: 
 

 uitgaven worden ingediend via https://financieel.eghw.nl/Declareer  

 Bij voorkeur dienen digitaal gemaakte originele documenten hierbij direct te worden geupload 

 Papieren aankoopdocumenten kunnen ook ingeleverd worden bij Johanna Westra 

 als er geen aankoopbewijs beschikbaar is vanwege het kopen van tweedehands materialen,  
 dient er i.p.v. een nota een schermafdruk van de advertentie / transactie te worden bijgevoegd.  

Bij voorkeur dient de aankoop hiervoor via de bank gedaan te worden. 

 declareren van statiegeld, koopzegels, tassen etc. zijn niet toegestaan ( lege flessen / kratten     
gelieve zelf inleveren) 

 budgethouder controleert de declaratie en aankoopbewijzen en accodeert die via het  
declaratiesysteem 

 
(Terug)betaling van nota’s en/of declaraties kan alleen worden gedaan als aan bovenstaande is voldaan. 
 
Overgang naar een nieuw boekjaar: uiterlijk de 2

e
  zondag van elk nieuw boekjaar (1 augustus) dienen de 

nota’s en of declaraties van het voorgaande boekjaar te zijn ingediend en geaccodeerd. 
 
Ontvangen bijdragen van deelnemers 
De door de budgethouders ontvangen contante bijdragen van deelnemers aan een activiteit dienen in totaal 
te worden overgemaakt naar de EGHW ovv van de activiteit. 
 
  



Niet verrekenen 
Het is budgethouders niet toegestaan om ontvangen bijdragen te verrekenen met ingediende declaraties of 
nota’s. Uitsluitend bij grote activiteiten en in overleg met de penningmeester EGHW, kan hiervan worden 
afgeweken. 
 
 
 
Budgetbewaking / kostenoverzicht 
Op verzoek via penningmeester@eghw.nl, kunnen budgethouders inzicht krijgen in budget via 
https://financieel.eghw.nl.  De budgethouder kan daar een digitaal overzicht van de inkomsten en uitgaven 
die ten bate of ten laste van hun jaarbudget zijn gekomen inzien. De budgethouders verkrijgen hiermee 
inzicht in welke ruimte er nog is ten opzichte van het toegekende jaarbudget.  
 
Stappenplan (dreigende) budgetoverschrijding 
Bij een (dreigende) overschrijding van het jaarbudget dient de budgethouder dit zo spoedig mogelijk, per e-
mail, bekend te maken bij zijn coördinator. Samen met de coördinator kan bekeken worden of er binnen de 
pijler mogelijkheden zijn om de overschrijding op te vangen. Indien dit niet mogelijk is moet er, per e-mail, 
een aanvraag voor aanvullend budget worden ingediend bij de penningmeester EGHW. De 
penningmeester EGHW stemt dit vervolgens af met de oudste die budgethouder is voor de budgetten en 
zorgt voor terugkoppeling. 
 
 
SPECIFIEK 
 
Attenties / cadeaus bij doop of huwelijk 
Het is budgethouders niet toegestaan om attenties of cadeaus voor de doop of een huwelijk van een 
gemeentelid ten laste te laten komen van het toegekend jaarbudget. Het verstrekken van een huwelijks-
Bijbel is toegewezen aan de oudsten. 
 

Accommodaties ACT-kampen / bijzondere weekenden 

Afspraken betreffende te huren accommodaties voor kampen voor Alive, Connected en dienen in een 
overeenkomst te worden vastgelegd en ondertekend te worden door de budgethouder. Vervolgens dient 
een kopie van deze overeenkomst zo spoedig mogelijk aan de penningmeester EGHW zodat deze op 
hoogte van de aangegane verplichtingen. Als er in de termijnen betaald moet worden kan de budgethouder 
voor elke termijn een declaratie indienen op https://finanicieel.eghw.nl. 
 
Advertenties 

De opdracht tot het plaatsen van advertenties voor bijzondere samenkomsten / cursussen / Alive , 
Connected Live verloopt via de publicatiecommissie volgens de procedure welke genoemd staat onder het 

kopje “drukwerk”. 
 
Cadeaubon / geschenk voor jarenlange dienstbaarheid EGHW 
Indien genoemd en gedekt in het betreffende jaarbudget mag er een cadeaubon of een geschenk (bij 
voorkeur uit de Bijbelkiosk voor max. het in bijlage 2 “Jaarspecifieke bedragen” genoemde bedrag) worden 
gegeven aan een EGHW-lid als blijk van waardering voor jarenlange dienstbaarheid aan de EGHW.  
 
Cadeaubon voor éénmalige dienstbaarheid EGHW 
Indien genoemd en gedekt in het betreffende jaarbudget mag er een cadeaubon of een geschenk (bij 
voorkeur uit de Bijbelkiosk voor max. het in bijlage 2 “Jaarspecifieke bedragen” genoemde bedrag) worden 
gegeven aan een EGHW-lid als blijk van waardering voor jarenlange dienstbaarheid aan de EGHW.  
 
Onder de eenmalige dienstbaarheid wordt verstaan: het vrijwillig geven van een presentatie, workshop, 
lezing en deelname aan een programma-activiteit van ACT. 
 
Communicatie van financiële berichtgeving 
De budgethouders zijn verplicht om financiële berichtgeving in interne en externe publicaties die vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de EGHW, bijvoorbeeld in HGM, zomobrief, flyers, brochures, 
cursusboekjes, machtigingen, programmaboekje, uitnodigingen voor ACT-kampen, bijzondere weekenden, 
vóórafgaande aan plaatsing te laten goedkeuren, per mail door de penningmeester EGHW. Voorbeelden 
van financiële berichtgeving zijn: eigen bijdragen bij cursussen, weekenden, kampen, seminars, 
studiedagen, juiste rekeningnummer EGHW en tenaamstelling en o.v.v. juiste omschrijving van 
activiteit/budget. 
 
De financiële berichtgeving inzake de afzonderlijke Stichtingen P.T.L. en D.E.L. vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de beide stichtingsbesturen en haar penningmeesters. 



Met uitzondering van de eigen bijdrage voor de ACT-kampen mag de eigen bijdrage voor een gezamenlijke 
activiteit van ACT door de budgethouders van ACT zelf worden bepaald mits gedekt door toegekend 
jaarbudget. 
 
Drukwerk 
De offerte van de opdracht voor drukwerk dient door de Publicatiecommissie en de penningmeester EGHW 
te worden goedgekeurd. Na deze goedkeuring, kan de opdracht tot het maken van het drukwerk bij de 
drukker worden gegeven mits de kosten van het drukwerk zijn voorzien in en ten laste komt van het 
desbetreffende toegekende jaarbudget. De Publicatiecommissie is te bereiken via ard@eghw.nl. 
 
Investeringen 
Aanschaf van instrumenten, techniek en inventaris valt onder de verantwoordelijkheid van budgethouder 
techniek en zijn toegekend jaarbudget. 
 
Kilometervergoeding 
Aan EGHW-leden is het verstrekken van reiskostenvergoeding in de vorm van ov-kaart, 
kilometervergoeding, per bank of contant niet toegestaan. 
 
Kosten/vergoedingen Huwelijk 
De kosten van het inzegenen van een bruidspaar in een huwelijksdienst zijn geheel voor rekening van het 
bruidspaar zelf. Hieronder valt mede een eventuele vergoeding aan de spreker, muzikanten en techniek. 
 
Materialen 
De opdracht tot bestellen van materialen boven het in bijlage 2 “Jaarspecifieke bedragen” genoemde 
bedrag, welke zijn opgenomen in het toegekend jaarbudget, is toegestaan aan de budgethouder als deze 
bestelopdracht is goedgekeurd door de penningmeester EGHW. 
 
Vergoeding aan externe sprekers in de EGHW 
De vergoedingen aan externe sprekers voor de samenkomsten op de zondag, kerstnachtdiensten, interne 
cursussen of bijbelstudies worden door de budgethouders geregeld. Een externe spreker is geen lid van de 
EGHW. De budgethouder is verantwoordelijk voor een volledig ingevuld “Formulier sprekersvergoeding”, 
zie bijlage 1, die na afloop van de spreekbeurt zo spoedig mogelijk aan de penningmeester dient te worden 
gegeven. Zie voor de te vergoeden bedragen onder nummer 5a en 5b in bijlage 2 “Jaarspecifieke 
bedragen”. 
 
Vergoedingen aan EGHW-leden 
Het geven van vergoedingen aan EGHW-leden is niet toegestaan. 
 
Slotopmerking 
Het eventueel niet gebruikte deel van het toegekende jaarbudget kan niet worden gespaard 
of worden meegenomen naar een volgend boekjaar. Eventuele vragen kunt u per e-mail stellen aan de 
penningmeester EGHW (penningmeester@eghw.nl). 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of is er iets niet duidelijk? U kunt te allen tijde contact 
opnemen met ons via fc@eghw.nl . 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Financiële Commissie EGHW 
 
Bijlage: 
1. Formulier sprekersvergoeding 
2. Jaarspecifieke bedragen  
  

mailto:fc@eghw.nl


Bijlage 1: Formulier sprekersvergoeding 

 

Voor- en achternaam:   

Adres (straat+huisnmr):   

Postcode en plaats:   

 

Burgerservicenummer(BSN):  

Geboortedatum:   

Aantal KM (enkele reis):  

Iban rekeningnummer:   

 

 

Afgesproken vergoeding: €  

Datum spreekbeurt:     

Ten laste van het budget van:  

Budgethouder:    

Datum:     

Akkoord budgethouder:  

(handtekening) 

 

 

 

Indien betaling van sprekersvergoeding contant is gebeurd: 

Uitbetaald bedrag: € 

 

Akkoord voor ontvangst van betaling door spreker:  

 

(handtekening) 

  



Bijlage 2: Specifieke bedragen 2018* 

1. Kadobon voor jarenlange dienstbaarheid EGHW: € 50,- 
2. Kadobon voor éénmalige dienstbaarheid EGHW: € 15,- 
3. Vergoedingen aan externe sprekers voor andere activiteiten dan de reguliere samenkomsten 

a. Kilometervergoeding: € 0,19 
b. Sprekersvergoeding: max. € 250,- 

* tenzij anders vermeld, zijn deze bedragen incl. BTW 


