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Igor Tjalie Nils Bjorn Maarten Maud Jasmijn Amanthla Gemiddeld

Aantal uren per bestuurslid over 25 dagen

Voorstel verhoging van de bestuursvergoeding 
 
Hierbij dient het bestuur van WijWonen Delft een verzoek in om de huidige bestuursvergoeding van 
€150 per bestuurslid per maand met een maximum van €1500 (10 maanden) per bestuurslid per jaar 
te verhogen tot €250 per bestuurslid per maand met een maximum van €2750 (10 maanden + 1 
reserve maand) per bestuurslid per jaar. Er is in het voorstel ruimte gehouden om de standaard 
vergoeding over tien maanden, uit te breiden tot elf maanden indien er in de vakantie ook wordt 
doorgewerkt. Hierom wordt het maximum vastgesteld op €2750 per jaar. Tegelijkertijd wil het bestuur 
de aspiranten vergoeding vastleggen als 50% van de vergoeding voor een bestuurslid. Dit is in lijn met 
de huidige verhouding en zorgt dat de aspirantenvergoeding de bestuursvergoeding volgt. Dit 
betekent dat de aspiranten vergoeding van €75 per lid per maand naar €125 per lid per maand stijgt.   
 
In het verleden is de bestuursvergoeding afgestemd op de maximale vrijwilligersvergoeding. Deze 
bedraagt €1500 per jaar. Na berichten van de coproducerende huurdersorganisaties is het duidelijk 
geworden dat het mogelijk is om over deze grens heen te gaan zonder sociale lasten te dragen als 
vereniging. Het vermijden van deze lasten is tot nu toe de motivatie geweest om de 
bestuursvergoeding te beperken.  
 
De huidige omschrijving van de tijdbesteding voor de deelname aan het bestuur, omvat inclusief de 
vergaderavond, gemiddeld 10 uur per week. Wat neerkomt op grofweg 40 uur per maand. WijWonen 
heeft voor een periode van 25 dagen de tijdsbesteding van het bestuur bijgehouden. Uit de resultaten 
blijkt dat de bestuursleden gemiddeld 66 uur per maand (30 dagen) besteden aan hun functie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk zijn er momenten waarin er zich meer of minder problemen voordoen en er juist veel of 
weinig activiteiten plaatsvinden. Desondanks ervaren wij de gestelde 10 uur eerder als een ondergrens 
dan als gemiddelde. Hierdoor is het bestuur van mening dat er geen balans is en deze ook niet te 
behalen valt, gezien de taken die WijWonen heeft te vervullen. Wanneer de werkelijk bestede uren 
worden vertaald naar de oorspronkelijke vergoeding (€150 x 66h / 40h) dan lijkt een verhoging van 
€100 aannemelijk. Hieruit is de conclusie getrokken dat een vergoeding van €250 per bestuurslid per 
maand reëel is.  



   
 

   
 

Het bestuur heeft dit jaar erg veel werk gehad aan o.a. het energiebelasting dossier en heeft 
stelselmatig meer gewerkt dan in de gemeten periode. Het is daarom van mening dat de verhoging tot 
€250 retroactief voor het boekjaar 2018 moet worden toegepast. Dit zal ook helpen om onenigheid 
binnen de nieuwe en huidige leden van het bestuur te voorkomen wat betreft ongelijke beloning. Er is 
echter begrip voor het verschil in optiek tussen een verhoging in de toekomst en een verhoging met 
terugwerkende kracht. Dit aspect van het voorstel zal daarom apart ter stemming worden gebracht. 
Om enige schijn van belangenverstrengeling te vermijden zal het bestuur zich onthouden van 
stemming op beide voorstellen. De beslissing om de vergoeding te verhogen wordt door de leden op 
de ALV genomen.  
Ter referentie: onze zusterorganisaties BRES en VBU uit Leiden en Amstelveen, verstrekken 
maandelijks een bestuursvergoeding van €210 en €250 respectievelijk.  

  

 

Samengevat: 
 
Huidige situatie:  

• Bestuursvergoeding van €150 per bestuurslid per maand met een maximum van €1500 per 
bestuurslid per jaar 

• Aspiranten vergoeding €75 per aspirant per maand 
 
Nieuwe voorstel:  

(1) Verhoging bestuursvergoeding 
a. Bestuursvergoeding van €250 per bestuurslid per maand met een maximum van 

€2750 per bestuurslid per jaar 
b. Aspiranten vergoeding 50% van bestuursvergoeding, wat neerkomt op €125 per 

aspirant per maand 
 

(2) Toepassing verhoging met terugwerkende kracht 
a. De verhoging zoals besproken in 1.a wordt toegepast over geheel 2018 

 
 

 
 
 
Effect van voorstel op Post 510 – Bestuursvergoeding voor 1 jaar 

Huidige begroting Voorstel incl. terugwerkende kracht Voorstel excl. terugwerkende kracht 
€14000,- €25875,- €21875,- 

 
 

 

Opbouw voorstel Opbouw begroting: Totaal 
Vergoeding bestuur 8 x 10 x €250 €20000,- 
Vergoeding terugwerkende kracht 5 x 8 x €100 €4000,- 
Vergoeding Aspiranten 3 x 3 x €125 €1125,- 
Reserve Vergoeding Zomer 3 x 1 x €250 €750,- 
  €25875,- 
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