
Beleid IVN Den Haag en omstreken ten aanzien van vergoeding rondom IVN-activiteiten  

Inleiding 
IVN Den Haag is een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Een aantal leden houdt zich 
professioneel bezig met natuur- en natuureducatie. De vraag is: wanneer zet een lid zich 
professioneel in voor IVN Den Haag en wanneer als vrijwilliger, en welke vergoeding staat er 
tegenover als het IVN lid professioneel een dienst levert. Ook kan het zijn dat we voor een IVN-
activiteit zoals een lezing of een excursie, specifieke kennis vragen die alleen een externe 
professional (buiten IVN) kan leveren. Ook daar is dan de vraag welke vergoeding daar tegenover 
staat.  
Daarnaast komt van tijd tot tijd de vraag op of er ook vergoeding gegeven kan worden voor het 
reizen naar uit te voeren IVN-activiteiten. Dit bracht het bestuur van IVN Den Haag ertoe om met een 
aantal richtlijnen te komen. 
 

De activiteiten 
De activiteiten die IVN Den Haag organiseert liggen op het gebied van educatie. Van oudsher zijn dat 
wandelingen voor publiek waarbij een IVN-gids een toelichting geeft op wat er zoal in het gebied te 
zien is. IVN Den Haag zal geen activiteiten organiseren waar commerciële partijen zich al langer mee 
bezighouden, zoals verjaardagspartijtjes voor kinderen, workshops voor BSO’s of activiteiten voor 
vakantiekampen.  
Ook komt het wel voor dat commerciële partijen IVN-gidsen vragen om mee te helpen. Dit is een 
ongewenste situatie, omdat er dan bezoldigden en onbezoldigden (IVN’ers) naast elkaar werken, 
hetgeen tot wrevel onder de gidsen kan leiden, maar ook tot marktverstoring.  
 
Richtlijnen vergoeding activiteiten  
Een algemene stelregel is dat leden die activiteiten voor de vereniging verrichten dit doen op basis 
van vrijwilligheid. Immers iedereen heeft vrije tijd die je als vrijwilliger in kunt zetten, en er zijn veel 
IVN-activiteiten die door vrijwilligers ingevuld kunnen worden. Het wordt anders als er een activiteit 
alleen kan doorgaan als er een bepaalde expertise gevraagd wordt, die geen van de 
leden/vrijwilligers op een kwalitatief voldoende niveau bezit. Te denken valt aan een voordracht over 
een specialistisch onderwerp of een lezing tijdens de Natuurgidsenopleiding.  
Normaal gesproken werken we niet met een financiële betaling, maar bieden we de spreker een 
cadeaubon aan en een reiskostenvergoeding. 
Voor een substantiële activiteit, zoals een serie lezingen of een serie cursusavonden, zal het bestuur 
een begroting vragen. In deze begroting zal rekening gehouden worden met vergoeding van kosten 
aan derden. In de tweede plaats zal er bij het voorbereiden van een activiteit door een professional 
vooraf, intern gesproken worden over een mogelijke financiële vergoeding. Mocht de professional 
niet akkoord gaan met een cadeaubon, ga dan na wat de voorwaarden van de professional zijn en ga 
na of dit binnen de begroting van de activiteit past. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact 
op met de penningmeester en/of de voorzitter.  
 

Richtlijn vergoeding reiskosten voor een uit te voeren IVN-activiteit 
Kosten voor reizen naar een uit te voeren IVN-activiteit buiten het werkgebied van IVN Den Haag en 
omstreken worden vergoed. Daartoe dient een declaratieformulier te worden ingevuld. De norm bij 
de vergoeding is reizen met het openbaar vervoer, maar het is duidelijk dat niet alle locaties met OV 
te bereiken zijn. In dat geval geldt een norm van € 0,19/km.  
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