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Stichting Kameraad.  
 
Stichting Kameraad zet zich in voor thuiswonende mensen met dementie 
en hun mantelzorgers in heel Friesland. Stichting Kameraad hoopt met 

haar inzet mantelzorgers te kunnen ontlasten door activiteiten naar 
behoeften te ondernemen met de mensen met dementie. Daarnaast werkt 
Stichting Kameraad ook aan het versterken van het netwerk zodat de 

mantelzorgers ook naast de bezoeken van de Kameraad ontlast kunnen 
worden.  
 

Stichting Kameraad heeft de regels met betrekking tot het declareren van 
kosten die stagiaires, vrijwilligers, medewerkers of bestuursleden maken 
vastgelegd op 1 januari 2021).  

 

Beloningen stagiaires.  
Stagiaires van Stichting Kameraad krijgen de reiskosten die ze maken 

vanuit het kantoor van Stichting Kameraad naar hun cliënten vergoed. 
Hiervoor kunnen zij kunnen ze maandelijks een reiskostenformulier 
invullen en deze opsturen naar de penningmeester van Stichting 

Kameraad.  
Dit is de enige vorm van vergoeding die zij ontvangen. Verdere uitgaven, 
zoals tijdens activiteiten die zij uitvoeren met hun cliënt, komen voor 

rekening van de cliënt.  
 

Beloningen vrijwilligers.  
Vrijwilligers van Stichting Kameraad krijgen de reiskosten die zij maken 
vanuit het kantoor van Stichting Kameraad naar de cliënten vergoed. 

Hiertoe kunnen zij maandelijks een reiskostenformulier invullen en deze 
opsturen naar de penningmeester van Stichting Kameraad.  
Dit is de enige vorm van vergoeding die zij ontvangen. Verdere uitgaven 

zoals tijdens activiteiten die zij uitvoeren met hun cliënt komen voor 
rekening van de cliënt.  
 

Beloningen medewerkers.  
Binnen Stichting Kameraad zijn twee medewerkers aangenomen op ZZP-
basis, Er is een budget vastgesteld waaruit hun werkzaamheden betaald 

worden.  
 
Andere kosten die zij maken voor de Stichting zoals het kopen van 

kantoorartikelen zijn begroot in het budget, zij kunnen hier de facturen 
van indienen.  
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Beloningen bestuur.  
De bestuursleden van Stichting Kameraad kunnen gemaakte reiskosten 
declareren en materialen die zij aanschaffen voor de Stichting. De uren 

die zij maken, zoals onder andere bij een bestuursvergadering, zijn 
onbezoldigd. Hun inzet vindt plaats op vrijwillige basis.  
 

Financiële middelen.  
Stichting Kameraad werft financiële middelen ter ondersteuning van de 
doelstellingen en projecten van Stichting Kameraad door middel van het 

aanvragen van subsidies of het organiseren van activiteiten.  
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