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Declaraties Vrijwilligers 
 

Doel 
Bij het Sectiebestuur Shorttrack KNSB kunnen onder bepaalde 
voorwaarden, gemaakte kosten worden gedeclareerd. In dit 
communiqué worden deze voorwaarden aangegeven.  
 
Soorten wedstrijden 
Binnen Nederland worden een beperkt aantal wedstrijden op verzoek van en/of op rekening 
van het Sectiebestuur Shorttrack georganiseerd. Meestal is er een lokaal organisatie comité 
betrokken bij de organisatie van de wedstrijd. Zij dienen van tevoren een begroting in. 

• NK senioren, NK junioren en International Invitation Cup.  
Deze worden in samenwerking met het bondsbureau KNSB georganiseerd. 
Declaraties moeten rechtstreeks aan het bondsbureau worden gestuurd. 

• KNSB-Cup, Herfsttoernooi en Regiofinale pupillen. 
Deze wedstrijden worden namens de sectie Shorttrack KNSB door een lokaal 
organisatie comité georganiseerd. Dit organisatie comité maakt van tevoren een 
begroting, die ter goedkeuring wordt ingediend bij de sectie op onderstaande e-mail 
adres.  
De jury van dienst (aangewezen door de jury commissie), stuurt haar declaraties naar 
het sectiebestuur. De overige kosten worden door het organisatie comité na afloop 
ingediend bij het sectiebestuur. Het sectiebestuur vergoedt de werkelijk gemaakte 
kosten, altijd binnen het afgesproken budget. 

• Overige landelijke wedstrijden, bijvoorbeeld landelijke pupillen wedstrijden. 
Het organisatie comité mag hier een aanvraag voor indienen met een begroting. Het 
Sectiebestuur kent hier na eventuele goedkeuring een vast bedrag voor toe. 
Declaraties van de jury dienen te worden ingediend bij het organisatie comité.    

 
Formulier 
Voor het indienen van declaraties bij het sectiebestuur dient gebruikt te worden gemaakt van 
het actuele door de KNSB ter beschikking gestelde formulier, altijd verstuurd aan de sectie 
Shorttrack. 
 
Grootboekrekeningen 
Om een vlotte verwerking mogelijk te maken, wordt de indiener verzocht om de volgende 
grootboekrekeningen te gebruiken in de daarvoor bestemde positie: 
2021 ST Herfsttoernooi Groningen  
2024 Onkosten jury, starters, scheidsrechters, wedstrijdleiders (algemeen) 
2025 ST European calendar meeting 
2028 ST Finale regio wedstrijd 
2029 ST KNSB Cup 1 
2030 ST KNSB Cup 2 
2031 ST KNSB Cup 3 
2032 ST KNSB Cup 4 
2033 ST KNSB Cup 5 
2034 ST KNSB Cup 6 
2039 ST KNSB Relay Wedstrijd  
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Procedure 
Het wedstrijdbudget en achteraf het ingevulde declaratieformulier of de 
eindfactuur, inclusief eventuele bijlagen, graag digitaal sturen, binnen 10 
dagen na afloop van de wedstrijd, naar het mail adres 
planningcontrolSBST@KNSB.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening 
Utrecht, Sippy Tigchelaar 
1 augustus 2018 Voorzitter sectiebestuur Shorttrack KNSB 
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