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OVERZICHT VAN PERSONEN OP WIE DE VERGOEDINGENREGELING VAN DE NADB
VAN TOEPASSING IS
De Vergoedingenregeling van de NADB regelt vergoeding van kosten gemaakt door - onder
anderen - topsporters, vrijwilligers, leden van NADB-commissies en –werkgroepen en leden
van het bestuur. Dit Overzicht van personen op wie de Vergoedingenregeling van de NADB
van toepassing is (hierna: Overzicht) bevat de volledige opsomming van de (categoriën van)
personen op wie de Vergoedingenregeling van toepassing is.
Het Overzicht wordt formeel vastgesteld door het bestuur van de NADB. Aan personen niet
aangeduid in het Overzicht kunnen geen vergoedingen worden uitbetaald.
Voor declaratie van kosten geldt het Overzicht zoals gepubliceerd op de NADB-website ten
tijde dat kosten daadwerkelijk werden gemaakt c.q. verplichtingen werden aangegaan,
De volgende (categorieën van) personen komen in aanmerking voor vergoeding van kosten
gemaakt in verband met NADB-activiteiten conform de Vergoedingenregeling NADB:
Vrijwilligers
Alle vrijwilligers die op schriftelijk (brief, e-mail) verzoek van het bestuur of van een daartoe
bevoegde commissie een bijdrage leveren aan activteiten van de NADB, kunnen voor hun
activiteit daadwerkelijk gemaakte kosten declareren volgens de Vergoedingenregeling
NADB.
Werk- en projectgroepen ingesteld door het bestuur
- Bestuur NADB-Professional Division in oprichting
- Coördinatoren Ambition 2016
Commissies van de NADB indien ingesteld door de Algemene Ledenvergadering of het
bestuur, te weten:
- Atletencommissie
- Breedtesportcommissie
- Formatiecommissie
- Kascommissie
- Monitoringcommissie
- NK-commissie
- PR en Communicatiecommissie
- Scoutingcommissie
- Topsportcommissie
Functionarissen benoemd door het bestuur, te weten:
- Bondsarts
- Bondscoach
- Sportdirecteur
De Vergoedingenregeling NADB is voor de genoemde functionarissen van kracht voorzover
vergoeding van kosten niet op andere wijze geregeld is in een schriftelijke overeenkomst met
de betrokken functionaris.
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Bondsbestuur
- Statutaire leden van het bestuur
- Technische adviseurs aangewezen door het bestuur

3

