
Verantwoording fractievergoeding 2020

Naam fractie: VVD

Saldo 31-12-2019 | € 139,31 |

Ontvangen fractievergoeding:
Nr. Datum: Vergoeding:
1. 27-2-2020 € 2.412,00

Totaal inkomsten: € 2.412,00

Uitgaven 2020 (voor bekostiging van burgerraadsleden: overeenkomst toevoegen)
Nr. Datum bon/fact.: Omschrijving activiteit: Uitgaven:
2. 16-3-2020 Taart felicitatie TOPonderneming € 19,00
3. 16-3-2020 Bloemen afscheid , installatie  , € 100,00
4. 14-5-2020 Contributie BAN Hl-2020 (zie ook inkomsten, regel 10) € 166,38
5. 28-9-2020 Contributie BAN H2-2020 (zie ook inkomsten, regel 10) € 166,38
6. 23-10-2020 Bankkosten € 2,80
7. 23-11-2020 Bankkosten € 2,80
8. 21-12-2020 Bankkosten € 2,80
9. 29-12-2020 Contributie BAN (eigen rekening € -332,76
10. 30-12-2020 Vrijwilligersvergoeding burgerraadslid ( ), 8 mnd € 640,00
11. 30-12-2020 Vrijwilligersvergoeding burgerraadslid ( ), 10 mnd € 800,00

Totaal uitgaven: € 1.567,40

Saldo 31-12-2020 C 983,91 |

Datum indienen:

Penningmeester:

Handtekening:
Bank .140

Beginsaldo € 139,31
Totaal bij: € 2.744,76
Totaal af: € 1.900,16
Eindsaldo: € 983,91

Maximale reserve € 723,60
Terug te betalen € -260,31



ABNAMRO Bij- en afschrijvingen

Rekeninghouder  Pagina 1 van 1

Priverekening

Periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 Aantal afschrijvingen Aantal bijschrijvingen

9 2

Saldo 01-01-2020 € 139, 1 Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven

Saldo 31-12-2020 € 983,91 € 1.900,16 € 2.744,76

Datum Omschrijving Bedrag af Bedrag bij

27-02-2020 SEPA Overboeking IBAN: 2.412,00
NL78BNGH0285006096 BIC: BNGHNL2G

1. Naam: GEM NOORDOOSTPOLDER
Omschrijving: Fractieverg.20- Kenmerk: 
200227-R632100015-62

16-03-2020 SEPA Overboeking IBAN: 19,00

2.
NL09RABO0317744151 BIC: RABONL2U
Naam: J.  Omschrijving:
Voorgeschoten taar t  
TOPonderneming

16-03-2020 SEPA Overboeking IBAN: 100,00

3.
NL07RABO0386581789 BIC: RABONL2U
Naam: Bloemisterij Kleefstra Omschrijving: 
Factuurnummer 2020 0202

14-05-2020 SEPA Overboeking IBAN: 166,38

4.
NL09RABO0312048505 BIC: RABONL2U
Naam: Bedrijven Actief Noordoostpolder
Omschrijving: 20010162 - excuses voor  
vertraging

28-09-2020 SEPA Overboeking IBAN: 166,38

5.
NL09RABO0312048505 BIC: RABONL2U
Naam: BV Noordoostpolder Omschrijving: 
Factuur 20010452

6. 23-10-2020 ABN AMRO Bank N.V. Rekening 2,80
1,40Betaalpas 1,40

7. 23-11-2020 ABN AMRO Bank N.V. Rekening 2,80
1,40Betaalpas 1,40

21-12-2020 ABN AMRO Bank N.V. Rekening 2,80
1,40Betaalpas 1,40

29-12-2020 /TRTP/SEPA 332,76
OVERBOEKING/IBAN/NL13ABNA043353765
5/BIC/ABNANL2A/NAME/JLP VAN

/REMI/Terugbetaling contributie BAN
2020/EREF/NOTPROVIDED

30-12-2020 /TRTP/SEPA 640,00

10 .
OVERBOEKING/IBAN/NL84RABO015859548
3/BIC/RABONL2U/NAME/  

/REMI/Vrijwilligersvergoeding
burgerraadslid 2020 /EREF/NOTPROVIDED

30-12-2020 /TRTP/SEPA 800,00

11 .
OVERBOEKING/IBAN/NL09RABO031774415
1/BIC/RABONL2U/NAME/J.

/REMI/Vrijwilligersvergoeding
burgerraadslid 2020 (10
maanden)/EREF/NOTPROVIDED

Aantal afschrijvingen Aantal bijschrijvingen

2

Totaal afgeschreven Totaal bijgeschreven

þÿ ¬ 1 € 2.744,76



29-12-2020 Taart 

Taart 
  [ ]

Verzondenrdlnsdag 3 maart 2020 10:56
Aan:    ( )

 betaalbevestiging van   taart

Met vriendelijke groet,

 

Begin doorgestuurd bericht:

Van:  < >
Datum: 22 februari 2020 om 11:20:37 CET
Aan:   < >
Onderwerp: bevestiging van je bestelling 975606929245
Antwoord aan: " " < >

we hebben je bestelling ontvangen | Online versie

or<

97

we gaan aan  slag nie je bestelling

Beste Jeffrey,

Bedankt voor je bestelling op 22-02-2020. Het ordernummer van je bestelling is 975606929245.

Voor  artikelen die je thuis laat bezorgen ontvang je vanuit  een track & tracé e-mail zodra het pakket naar je thuisadres onderweg is. Haal je  artikelen op in een  filiaal, dan ontvang je van ons een e-mail wanneer deze bestelling

klaarligt.

Deze bestelling zijn we voor je aan het verwerken:

] afhalen bij filiaal Emmeloord

afhalen op: Emmeloord

24-02-2020  

 
Nederland

Bekijk openingstijden >

https://webmail.noordoostpolder.nl/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAACFE1IDDY48S61LQMEKRLdMBwA4yYqpkQejTafwE06N%2buU2AAAAqFaDAAA4yYqpkQejTafwE06N%2buU2AAAAschlAAAJ&a=Pr nt&p 1/4



29-12-2020 Taart 

fototaart met hazelnootkrokant 16 p. 19

1 stuk(per stuk 19.-)

betaalmethode

ÏDEAL

volledig betaald

bestelling

subtotaal 19.

volledig betaald 19.

totaal 19.-

Volg je bestelling

Wil je  status van je bestelling volgen? Dat kan! Log In op hemg.nl en kijk bij 'mijn

bestellingen Klik op je order en je ziet meteen hoe ver we zijn met je bestelling.

Bestelling gebak wijzigen of annuleren

Het Is niet mogelijk om je order nog te veranderen. Wil je achteraf iets wijzigen, bijvoorbeeld

ophalen op een andere dag of in een andere winkel, dan moet je deze order annuleren en

opnieuw bestellen via onze webshop. Wil je je gebaksbestelling annuleren? Je kan dit alleen

telefonisch doen via onze klantenservice. Houd je ondernummer bij  hand zodat we je

bestelling snel kunnen terugvinden. Je aanbetaling of volledige betaling wordt binnen 14 dagen

teruggestort. Je kunt een gebaksbestelling uiterlijk twee werkdagen voor leverdatum tot 21.00

uur 's avonds annuleren.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag. Je kunt altijd Online terecht bij onze klantenservice. Je kunt ook bellen van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.00 uur of zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur

naar ons telefoonnummer .

Ruilen en retourneren

Bijna alle artikelen die je Online bestelt kun je in  winkel binnen 30 dagen ruilen of

retourneren.

 herroepingstermijn voor internetbestellingen is 30 dagen. Je hebt vervolgens nog 14 dagen

 tijd om  producten terug te sturen.

Je kunt bijna alle retourneerbare orders, met uitzondering van matrassen, retourneren In  

winkel, ook als ze bij je thuis bezorgd zijn.

Als je  order thuis hebt laten bezorgen, kun je je  artikelen retourneren via UPS. Gebruik

hiervoor het retourformulier.  kosten voor het retourneren zijn voor jouw rekening. Op deze

pagina lees je alles over ruilen en retourneren.

Tot snel!

https://webmail.noordoostpolder.nl/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAACFE1IDDY48S61LQMEKRLdMBwA4yYqpkQejTafwE06N%2buU2AAAAqFaDAAA4yYqpkQejTafwE06N%2buU2AAAAschlAAAJ&a=Pr nt&p 2/4



29-12-2020 Taart 

Met vriendelijke groet, 

we helpen je graag

een vraag over je bestelling? klantenservice

'meer ' klantenpas mijn  account

onze nieuwsbrief vind jouw winkel

disclaimer privacy

 B.V BTW nummer:  

tot ziens
NDSM Straat 10 NL814217412B01 IBAN: NL67INGB0651607663

  nummer: BIC: INGBNL2A

Nederland 34215639

https://webmail.noordoostpolder.nl/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAACFE1IDDY48S61LQMEKRLdMBwA4yYqpkQejTafwE06N%2buU2AAAAqFaDAAA4yYqpkQejTatwE06N%2buU2AAAAschlAAAJ&a=Pr nt&p 3/4



29-12-2020 Taart 

https://webmail.noordoostpolder.nl/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=RgAAAACFE1IDDY48S61LQMEKRLdMBwA4yYqpkQejTafwE06N%2buU2AAAAqFaDAAA4yYqpkQejTafwE06N%2buU2AAAAschlAAAJ&a=Pr nt&p 4/4



bloemisterij

kleé'stra

Factuur   

Noordzijde 18d  

   
Tel.:  

info@ kleefstrabloemen. n I 

www.kleefstrabloemen.nl

Factuurnummer :20200202

Factuurdatum : 3 maart 2020

Debiteurnummer : D01394

Aantal Omschrijving Bruto

1,00 geleverd bloemwerk € 100,00

4 x boeket

Subtotaal excl. BTW € 91,74

BTW 9% over € 91,74 € 8,26

Totaal te voldoen € 100,00

Graag te betalen binnen 14 dagen.

IBAN: NL07 RABO 0386 5817 89

BTW nr: NL001457546B51 (nieuw)
Mixed Sources

Bankrekening: Rabobank nr. 
’E'Oz'"' wwwfa<.»»  CertMLSCSX0C4MS2-FY r O V  «IMfterMftMivAHCMMil . Ingeschreven bij  Kamer van Koophandel te Lelystad nr.: 44409



Stichting Vrienden van  VVD Noordoostpolder
T.a.v. De heer 

 
Nederland

actuur
Factuurnummer :20010162

Debiteurnummer : 229

Factuurdatum : 19 februari 2020 Besteld door:

Vervaldatum : 4 maart 2020
De heer 

Betaling binnen 14 dagen

Artikelnummer Omschrijving Aantal Prijs BTW Totaalbedrag

Contributie 1e helft 2020
1 € 137,50 21% € 137,50

Totaal excl. BTW € 137,50

te betalen BTW hoog € 28,88

Totaal te voldoen € 166,38

Wij verzoeken u deze factuur voor 04-03-2020 te voldoen op bankrekening NL09RABO0312048505 ten name van Bedrijven
Actief Noordoostpolder te EMMELOORD, onder vermelding van het factuurnummer en uw debiteurennummer (20010162/229
).

Noordzijde 6a,   

Postbus 29,   
T:  F:  

www.bvnoordoostpolder.nl E:  
IBAN: NL09 RABO 0312 0485 05

BIC: RABONL2U

KvK Lelystad: 39090666
BTW: NL815994746B01



Noordzijde 6a 

 

BVN  

 

www.bvnoordoostpolder.nf

iban NL09 RABO 0312 0485 05
BIC RABÖNL2U

KvK UflJ/Stod 39090666
Stichting Vrienden van  VVD Noordoostpolder BTW N L91J994? 46 B01
T.a.v. De heer 

 
Nederland

actuur
Factuurnummer : 20010452

Debiteurnummer : 229

Factuurdatum : 9 juli 2020 Besteld door:

Vervaldatum : 23 juli 2020
De heer 

Betaling binnen 14 dagen

Artikelnummer Omschrijving Aantal Prijs BTW Totaalbedrag

Contributie 2e helft 2020
1 € 137,50 21% € 137,50

Totaal excl. BTW € 137,50

te betalen BTW hoog € 28,88

Totaal te voldoen € 166,38

Wij verzoeken u deze factuur voor 23-07-2020 te voldoen op bankrekening NL09RABO0312048505 ten name van Bedrijven
Actief Noordoostpolder te EMMELOORD, onder vermelding van het factuurnummer en uw debiteurennummer (20010452/229
).



Vrijwilligersovereenkomst

 ondergetekenden,

VVD-fractie Noordoostpolder, gevestigd te Emmeloord, ten deze rechtsgeldig

vertegenwoordigd door diens voorzitter de heer , hierna te noemen: '  

fractie' 

en

de heer  woonachtig te Emmeloord, geboren op 26 december 1976, hierna 

te noemen: '  vrijwilliger'

Overwegende dat:

-  vrijwilliger zich uit persoonlijke motieven en onverplicht beschikbaar stelt om 

vrijwilligerswerk te verrichten om  fractie te ondersteunen bij het verwezenlijken 

van haar doelstellingen zonder aanspraak te maken op een geldelijke beloning voor

 verrichte werkzaamheden;

- partijen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst beogen aan te gaan.

Zijn overeengekomen:

1.  vrijwilliger verricht met ingang van 24 februari 2020 werkzaamheden ten behoeve 

van  fractie. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;

2. het vrijwilligerswerk zal bestaan uit het voorbereiden van  commissie- en 

raadsvergaderingen, het bijwonen van  fractievergaderingen en alle overige

werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor  fractie om haar doelstellingen te

verwezenlijken. Bij verhindering zal  vrijwilliger  fractie tijdig op  hoogte 

brengen;

3. het vrijwilligerswerk zal uitdrukkelijk niet bestaan uit het bijwonen van  

commissievergaderingen, alsmede uit alle overige werkzaamheden waarvoor  

vrijwilliger vanuit gemeente Noordoostpolder enigerlei vergoeding ontvangt en/of

zou kunnen ontvangen;

4. voor  onkosten verbonden aan het vrijwilligerswerk ontvangt  vrijwilliger een 

vergoeding van 80 euro per maand. Tijdens  recesperiode (maanden juli en 

augustus) waarin  vrijwilliger geen werkzaamheden verricht wordt geen 

onkostenvergoeding betaald; hiervoor dient  vrijwilliger periodiek declaraties in;

5.  vergoeding genoemd in artikel 4 is dermate laag dat deze niet in verhouding staat

tot  omvang en het tijdsbeslag van het werk, op grond waarvan deze vergoeding

aan te merken is als vrijwilligersvergoeding.  hoogte van  vergoeding kan

gewijzigd worden indien een wijziging van  door  Belastingdienst gehanteerde 

voorwaarden hiertoe aanleiding geeft;

Blad 1 van 2



6. indien  vrijwilliger gedurende langere periode niet beschikbaar is (wegens

langdurige ziekte of om andere reden) wordt geen onkostenvergoeding betaald;

7.  vrijwilliger verklaart ervan op  hoogte te zijn dat deze overeenkomst geen

arbeidsovereenkomst is in  zin van het Burgerlijk Wetboek en niet aan te merken is

als een dienstbetrekking in  zin van  Ziektewet.  vrijwilliger is bekend met het

feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor  gevolgen van 

ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ten slotte is  vrijwilliger ervan op

 hoogte dat  relatie tussen  fractie en  vrijwilliger geen arbeidsverhouding

is;

8.  vrijwilliger is zich ervan bewust dat hij bij  uitvoering van het vrijwilligerswerk in

aanraking kan komen met informatie van vertrouwelijke aard en verbindt zich er toe

deze informatie te allen tijde geheim te zullen houden;

9.  vrijwilliger verklaart bekend te zijn met  werkwijze en gang van zaken binnen  

fractie en zich hieraan te zullen houden;

10. partijen kunnen in onderling overleg  overeenkomst beëindigen;

11. zowel  vrijwilliger als  fractie kunnen  overeenkomst eenzijdig door

schriftelijke opzegging beëindigen, met een opzegtermijn van één maand;

12. deze overeenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege met ingang van  datum

waarop  vrijwilliger beëdigd wordt als gemeenteraadslid, of zijn lidmaatschap van 

 partij/fractie is komen te eindigen;

13. indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat samenwerking nog langer

voortduurt (onder andere in het geval dat  vrijwilliger zich langere periode

onvoldoende inzet voor  fractie of zich niet houdt aan  werkwijze en/of gang van

zaken binnen  fractie) kan  samenwerking door  vrijwilliger of  fractie met

onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Emmeloord op 

2 maart 2020

2 van 2
£ &



Vrijwilligersovereenkomst

 ondergetekenden,

WD, gevestigd te Emmeloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door diens

fractievoorzitter  , hierna te noemen: '  fractie

en 

$ƒ  

de heer  woonachtig te Emmeloord, geboren op

noemen: '  vrijwilliger'

Overwegende dat:

 vrijwilliger zich uit persoonlijke motieven en onverplicht beschikbaar s elt om 

vrijwilliger werk te verrichten om  fractie te ondersteunen bij het verwezenlijken 

v n haar do l tellingen zonder aanspraak te maken op een geldelijke b loning v or

 verrichte werkzaamheden;

pa tijen uitdrukkelijk ge n arbeidsovereenkomst b ogen aan te gaan.

Zijn overeengekomen:

1.  vrijwilliger verricht met ingang van september 2018 werkzaamheden ten behoeve

van  fractie. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
2. het vrijwilligerswerk zal bestaan uit het voorbereiden van  commissie- en 

raadsvergaderingen, het bijwonen van  fractievergaderingen en alle overige

werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor  fractie om haar doelstellingen te

verwezenlijken. Bij verhindering zal  vrijwilliger  fractie tijdig op  hoogte

brengen;

3. het vrijwilliger werk zal uitdrukkelijk niet bestaan uit het bijwonen van  

commis iever aderingen, alsmede uit alle overige werkzaamheden waarvoor  

vrijwilliger vanuit gemeente Noordoostpolder enigerlei vergoeding ontvangt en/of

zou kunnen ontvangen;

4. voor  onkosten verbonden aan het vrijwilligerswerk ontvangt  vrijwilliger een

vergo ding van 80  per maand. Tijdens  recesperiode (maanden juli en augustus)

wa rin  vrijwilliger geen werkzaamheden verricht wordt geen onkostenvergoeding

beta ld; hiervoor dient  vrijwilliger periodiek declaraties in;

5.  vergoeding genoemd in artikel 4 is dermate laag dat deze niet in verhouding st at

tot  omvang en het tijdsbeslag van het werk, op grond waarvan deze vergoeding

aan te merken is als vrijwilliger vergoeding.  hoogte van  vergoeding kan 

gewijzigd worden indien een wijziging van  door  Belastingdienst gehante rde

voorwaarden hiertoe aanleiding geeft;

Blad 1 van 2



6. indien  vrijwilliger gedurende langere periode niet beschikbaar is (wegens

langdurige ziekte of om andere reden) wordt geen onkostenvergoeding betaald;

7.  vrijwilliger verklaart ervan op  hoogte te zijn dat deze overeenkomst geen 

arbeidsovereenkomst is in  zin van het Burgerlijk Wetboek en niet aan te merken is
als een dienstbetrekking in  zin van  Ziektewet  vrijwilliger is bekend met het

feit dat hij op basi van deze overeenkomst niet verzekerd is voor  gevolgen van 

zi kte, arbeid ongeschiktheid en werkloosheid. Ten slotte is  vrijwilliger ervan op

 ho gte dat  relatie tussen  fractie en  vrijwilliger geen arbeidsverhouding

i

8.  vrijwilliger i zi h ervan bewust dat hij bij  uitvoering van het vrijwilligerswerk in 

aanr king kan komen met informati van vertrouwelijke aard en verbindt zich er toe

de e inf rmatie te allen tijde geheim te zullen houden;

9.  vrijwillig r verklaart bekend te zijn met  werkwijze en gang van zaken binnen  

fr tie n zi h hieraan te zullen houden;

10. pa tij n kunnen in onderling ov rleg  ov r nkom t beëindigen;

11 w l  vrijwillig r al   fractie kunn n  ov r nkom t nzijdig door

chrift lijk opz gging b ëindigen, met een opzegtermijn van één maand;

1 d v r nk m t indigt in ied r geval van r cht wege m t ing ng van  datum

w r p  vrijwilliger b ëdigd wordt al gemeent r ad lid, f zijn lidm t chap v n

D66 i komen t indigen;

1 indien in r d lijkheid ni t kan worden gevergd dat amenw rking nog langer

v o tduurt ( nd r and r  in het gev l dat  vrijwillig r zich l ng r  period

nvold nd inzet voor  fr ctie f zi h ni t houdt an  w rkwijz en/of gang van

ak n binn n  fr ctie) k n  amenwerking d r  vrijwillig r f  fr ti  m t

nmidd llijk  ing ng word n b indigd.

Aldu ov r ng k m n en in twe v ud opg m kt t Emm l o d op

19 dec mb r 2016


