
 

Declaratiereglement Nijmeegse Studenten 
Honoursvereniging 

 
Per ingang van 1 september 2022 (zegge: één september tweeduizendtweeëntwintig) treedt 
het onderstaande declaratiereglement van de Nijmeegse Studenten Honoursvereniging 
(hierna te noemen: NSHV) in werking. 
 

- Het bestuur en de commissieleden zijn bevoegd kosten die gemaakt zijn ten behoeven 
van de NSHV ter declaratie in te dienen.  

- De mogelijk te declareren kosten zijn hieronder opgenomen. Op het 
declaratieformulier staan de categorieën waarbinnen de kosten vallen gespecificeerd 
Algemeen: 

o Kantoorartikelen  
o Drukwerk 
o Verzendkosten 

Commissie-activiteiten: 
o Decoratie 
o Spelmaterialen 
o Presentjes gastsprekers 
o Eten en drinken 
o Entreetickets 

Reis 
o Kosten openbaar vervoer 
o Eten en drinken 
o Entreetickets 
o Presentjes gastsprekers 

- Indien die gemaakte kosten niet geplaatst kunnen worden onder een van de 
bovengenoemde categorieën, dient dit nader toegelicht te worden op het 
declaratieformulier. 

- De gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden door het daarvoor bestemde 
declaratieformulier, te vinden op www.nshv.nl, correct en volledig naar waarheid in te 
vullen. 

- Het maximaal te declareren bedrag betreft in beginsel 200 euro (zegge: tweehonderd 
euro). Als een commissielid een bedrag wil declareren dat de limiet overstijgt, 
overlegt diegene dat van tevoren met het bestuur. Indien het bestuur de motivatie van 
de declaratie voldoende vindt en de uitgave de vereniging zal baten, wordt een 
eenmalige overschrijding van de limiet toegestaan. 

- De gemaakte kosten worden enkel vergoed indien het daarbij behoorde bewijs 
geleverd is. Enkel het tonen van een bankafschrift is hierbij niet voldoende. 

- De termijn waarbinnen het declaratieformulier ingeleverd dient te worden bedraagt 30 
dagen (zegge: dertig dagen) na het plaatsvinden van de desbetreffende activiteit. 

- Indien de uitgave niet specifiek te koppelen is aan een activiteit, dient het 
declaratieformulier binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) na de uitgave worden 
ingeleverd. 



 

- Het correct en volledig ingevulde declaratieformulier dient naar 
penningmeester@nshv.nl gemaild te worden. 

- Het ingediende declaratieformulier wordt door de penningmeester getoetst op 
rechtmatigheid . 

- Indien er twijfel bestaat omtrent de rechtmatigheid van het ingediende 
declaratieformulier, zal dit door de penningmeester binnen twee weken bekend 
gemaakt worden. 

- Indien de penningmeester de declaratie afwijst is het mogelijk een gecorrigeerd 
declaratieformulier in te leveren. De declaratietermijn van dertig dagen zal na 
afwijzing opnieuw beginnen te lopen. 

- Als de indiener van de declaratie is het mogelijk bezwaar in te dienen tegen de 
afwijzing. Dit bezwaar dient binnen twee weken bij de penningmeester kenbaar 
gemaakt te worden. Het bestuur zal dan tezamen nogmaals het declaratieformulier op 
rechtmatigheid toetsen en zal haar bevindingen binnen twee weken kenbaar maken. 

- Indien de declaratie na dertig dagen wordt ingediend zal het bestuur besluiten over het 
alsnog vergoeden van het gedeclareerde bedrag. Dit zal enkel worden goedgekeurd 
indien gemotiveerd wordt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

- Het uit te keren bedrag zal zonder rente binnen twee weken door de penningmeester 
overgemaakt worden naar het opgegeven rekeningnummer. 

- Onder bijzondere omstandigheden mogen ook leden en (alumnus)donateurs die geen 
deel uitmaken van een commissie kosten declareren. In het geval dat er een activiteit 
wordt georganiseerd waarvan de commissie denkt dat leden en (alumnus)donateurs 
kosten moeten kunnen declareren, overlegt de commissie dit eerst met het bestuur. 
Als het bestuur vindt dat er voldoende motivatie is en het de vereniging baat, mogen 
leden en (alumnus)donateurs via de commissie kosten declareren bij de 
penningmeester. 

- Daar waarin dit declaratiereglement niet voorziet, besluit het bestuur. 
 


