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FINANCIEEL VADEMECUM 

Goedgekeurd door de RVB dd. 6 juli 2020 

 
Dit financieel vademecum is bindend voor alle vrijwilligers van OPENDOEK en maakt integraal 
deel uit van het intern reglement. 

 
1. Begroting 

 
Na overleg met de betrokken partijen stelt OPENDOEK een jaarlijkse begroting op die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.   
In het jaar voorafgaand aan het project wordt een voorlopig budget opgesteld, rekening 
houdend met de afrekening van het voorbije jaar. Na goedkeuring door de algemene 
vergadering, begin maart van het jaar waarin het project plaatsvindt, krijgen de betrokken 
partijen de definitieve begroting per mail doorgestuurd.  
Aan de regio’s wordt gevraagd enkel een begroting op te maken wanneer ze een 
regiobijeenkomst of een project organiseren.  

 
2. Financiële administratie 

 
2.1. Centrale werking 
 
De financiële middelen worden op een transparante, identificeerbare en controleerbare 
manier beheerd. Zo kunnen gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten te allen tijde 
worden geraadpleegd. 
Om dit te realiseren zijn volgende zaken vereist: 
- Kosten en opbrengsten worden ingevoerd en gepresenteerd conform de begroting. 
- De financiële middelen worden besteed binnen de periode dat de activiteit/periode 

plaatsvindt. 
- Er is een adequaat systeem van interne controle (transparante analytische boekhouding, 

deskundigheid van medewerkers/betrokkenen, …) 
- Elke uitgave wordt gestaafd met een origineel verantwoordingsstuk. 

 
2.2 Boekhoudprocedure 
 
Er wordt gewerkt met een analytische boekhouding. Dit betekent dat alle uitgaven en 
inkomsten worden toegewezen aan een specifiek dossier via unieke codes.  
De verantwoordingsstukken worden gescand en geüpload in de boekhoudsoftware. De 
betrokken partijen verbinden zich er toe de afgesproken codes op alle documenten toe te 
passen. 
Om transparantie te vrijwaren kunnen regio’s kunnen geen rekeningen openen of behouden 
die niet in de boekhouding van OPENDOEK voorkomen. 
 

3. Kosten gemaakt in opdracht van OPENDOEK 
 
3.1. Onkostennota 
 
Het sjabloon ‘onkostennota’ kan worden gedownload van de website van OPENDOEK en op 
Teams vanuit het tabblad ‘Blauwe map’ van elke regio. 
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Enkel die formulieren worden aanvaard met bijkomende voorwaarde dat deze volledig zijn en 
in bijlage een duidelijk leesbare scan van de verantwoordingsstukken bevatten. 
 
3.2. De verantwoordingsstukken 
 
Factuur 
De organisatie geeft de voorkeur aan het gebruik van facturen als verantwoordingsstuk.  
Uitgaven voor diensten of goederen die worden geleverd door zelfstandigen, 
vennootschappen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer (KBO nummer) moeten 
worden gestaafd door een factuur (vermelding ‘factuur’, datum, naam en adres leverancier, 
KBO-nummer(en/of BTW-nummer), bedrag, omschrijving en OPENDOEK-code) 
 
Kasticket 
Voor kleinere aankopen wordt een uitzondering gemaakt en dan volstaat een kasticket met 
volgende gegevens: datum, naam en adres leverancier, KBO-nummer (en/of BTW-nummer), 
bedrag en omschrijving. 
 
3.3. Aanleveren, nazicht en terugbetaling gemaakte kosten 
 
Onkostennota’s en verantwoordingsstukken worden per mail verstuurd naar de 
verantwoordelijke van de deelwerking (vorming, events, Theaterbib, communicatie, 
projecten,  …) Een uitzondering hierop zijn de onkostennota’s van de regio’s. Zij sturen hun 
onkostennota’s en verantwoordingsstukken door naar hun regiocoördinator. Deze kijkt die na 
en mailt deze voor akkoord door naar  boekhouding@opendoek.be.  
Bij vragen over de aangeleverde onkostennota’s neemt de verantwoordelijke contact op met 
de persoon in kwestie alvorens tot terugbetaling over te gaan. 
Onkostennota’s worden bij voorkeur regelmatig – op maandbasis – ingediend. Op deze 
manier kan vlot aan budgetopvolging worden gedaan en krijgt iedereen de gemaakte kosten 
snel terugbetaald. 

 
4. Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers 

 
4.1. Algemeen 

 
- Iedere vrijwilliger krijgt een gratis volwaardig lidmaatschap bij OPENDOEK; 
- Carpooling en het gebruik van openbaar vervoer voor verplaatsingen wordt 

aangemoedigd; 
- Voor verplaatsingen en overnachtingen wordt gekozen voor de voordeligste optie, binnen 

een aanvaardbare marge; 
- Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding uitbetaald bij het correct uitvoeren van hun 

opdracht, zoals vastgelegd in de informatienota bij aanvang van hun opdracht. 
 

4.2. bestuurders 
 
- Elke bestuurder krijgt de terugbetaling van transportkosten (verplaatsing en parking) voor 

vergaderingen en representatie. 
- Daarnaast ontvangt de voorzitter en de ondervoorzitter een halfmaandelijkse forfaitaire 

vergoeding van € 22 voor het gebruik van internet, telefoon, laptop, enz. 
- De andere bestuurders ontvangen een maandelijkse forfaitaire vergoeding van € 14. 
- Er wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

mailto:boekhouding@opendoek.be
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- Het persoonlijke voertuig van de bestuurders wordt opgenomen in de centrale polis 
‘OMNIUM in opdracht’ waardoor het voertuig tijdens verplaatsingen in opdracht van 
OPENDOEK in OMNIUM verzekerd is.  

- In geval van representaties in het buitenland worden ook de verblijfskosten terugbetaald. 
 

4.3. Algemene vergadering, artistieke adviesraad, afgevaardigde stuurgroep 
amateurtheater 

 
Elk lid krijgt transportkosten (verplaatsing en parking) voor de vergaderingen terugbetaald. 

 
4.4. Regiocoördinatoren – communicatieverantwoordelijken 
 
Elke regiocoördinator en communicatieverantwoordelijke krijgen een halfmaandelijkse 
forfaitaire vergoeding (internet/telefoon/IT-materiaal)  bovenop de terugbetaling van 
transportkosten (verplaatsing en parking). 
Regiocoördinator: € 22  
Communicatieverantwoordelijke:  € 19,5  
 
Bij groepsbezoeken vullen de regiocoördinatoren en de communicatieverantwoordelijken 
enkel hun transportkosten in. De tickets worden aangekocht via met een prepaid bankkaart. 
Verantwoordingsstukken worden aan de boekhouding bezorgd. 
Op het einde van het theaterseizoen krijgt elke regiocoördinator en 
communicatieverantwoordelijke een geschenk à rato van € 5 per ingediend groepsbezoek. 

 
4.5. Regiomedewerkers  

 
Regiomedewerkers krijgen een terugbetaling van transportkosten (verplaatsing en parking) 
voor regioteamvergaderingen, regiobijeenkomsten en contactdagen voor vrijwilligers. 
 
Bij groepsbezoeken krijgen de regiomedewerkers na het indienen van een 
groepsbezoekformulier via mijn.opendoek.be een reële onkostenvergoeding voor 
transportkosten en max. 2 tickets voor de bezochte voorstelling. De tickets voor de 
voorstelling dienen aan OPENDOEK bezorgd te worden (cf. verantwoordingsstukken). 
Op het einde van het theaterseizoen krijgt elke regiomedewerker een geschenk à rato van € 5 
per ingediend groepsbezoek. 
 
4.6. Vrijwilligers festivals 
 
De vrijwilligers aan festivals krijgen een vrijwilligersvergoeding à rato van € 25 per dag (€ 12,5 
per halve dag, min. 4 uur). 
Alle vrijwilligers krijgen catering en gratis toegang tot één of meerdere voorstellingen op het 
festival.  
Voor sommige vrijwilligers wordt logement voorzien.  
Deze regeling kan verschillen van festival tot festival maar wordt vooraf afgesproken en 
opgenomen in de informatienota bij het begin van hun opdracht. 
 
4.7. Vrijwilligers Theaterbib 

 
De vrijwilligers van de Theaterbib krijgen een terugbetaling van hun verplaatsingskosten met 
openbaar vervoer. ’s Middags krijgen ze een broodje aangeboden. 
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4.8. Redactieleden 
 

Vrijwillige redactieleden ontvangen een forfaitaire onkostenvergoeding voor het schrijven van 
artikels. Standaard krijgen ze  € 6,25 per 750 tekens (€ 25 voor A4 – 3000 tekens). 
Daarnaast krijgen ze ook hun transportkosten voor vergadering en afspraken voor interviews 
terugbetaald. 
 
4.9. Jonkies 
 
De vrijwilligers van JongDOEK krijgen verplaatsingskosten en tickets voor prospectie in het 
binnenland, in opdracht van JongDOEK, terugbetaald.  

 
5. Budgetten voor regioactiviteiten 

 
Budgetten voor specifieke projecten worden aangevraagd via een online formulier. 
Aanvragen voor specifieke projecten dienen tegen eind augustus van het voorafgaande jaar 
ingediend te worden. Regio’s kunnen voor hun regiobijeenkomsten tot één maand voor de 
bijeenkomst hun voorgestelde begroting aan het management (directie en financiële 
administratie) bezorgen. 
 
5.1. Regiovergaderingen 
 
De kosten van de regiovergaderingen worden per regio opgenomen in de algemene begroting 
van OPENDOEK. 
 
5.2. Regiobijeenkomsten 

 
Voor een regiobijeenkomst maakt de regiocoördinator een begroting op en bezorgt deze aan 
het management ter goedkeuring Dit kan tot ten laatste één maand voor de 
regiobijeenkomst. 
Het budget voor de regiobijeenkomst(en) per regio wordt per jaar geplafonneerd op max.  
€ 500.  
Wanneer regio’s willen samenwerken, kunnen de budgetten worden samengevoegd. 
De regio beslist autonoom over de inhoud van deze regiobijeenkomst. Onkosten worden 
terugbetaald via de ingediende onkostennota. 
 
5.3. Projecten 
 
Bij nieuwe initiatieven in de regio’s waar er financiële ondersteuning wordt verwacht, wordt 
er vooraf overlegd met de directie. Wanneer er vanuit het management een positief signaal 
wordt gegeven wordt de werkwijze gevolgd zoals onder ‘regiobijeenkomsten staat 
beschreven. 

 


