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Inhoud 

1. Jaarbegrotingen 
De jaarbegroting is een optelling van de losse projectbegrotingen, aangevuld met 
overheadkosten en overlopende balansposten. De vorm hangt af van de externe eisen 
zoals opgelegd door subsidiënten, de belastingdienst en (mits van toepassing) de 
accountant. Afhankelijk van de omzet, het aantal projecten en de externe eisen wordt 
de jaarrekening opgemaakt door de financieel verantwoordelijke binnen de Restore 
Nature Foundation, dan wel door een externe boekhouder. De penningmeester is 
eindverantwoordelijk, dus ook hierbij betrokken. 

De Restore Nature Foundation heeft geen winstoogmerk en beoogd bij het begroten 
een structurele weerbaarheidsreserve. Richtlijn hiervoor is 10% van jaarbegroting, met 
een maximum van €20.000. Hiervan kan worden afgeweken wanneer nodig voor de 
continuïteit en liquiditeit van de stichting. 

1.1 Vorm en toepassing 
• Bij significante afwijkingen in de begrote kosten (>10%) en inkomsten wordt 

de jaarbegroting aangepast en deze opnieuw voorgelegd aan het bestuur. 
• Elke kwartaal wordt de besteding van de jaarbegroting(en) aan het bestuur 

gerapporteerd, met toelichting. 
• Voor intern gebruik kunnen afwijkende werkbegrotingen worden gebruikt, voor 

zover deze valt binnen de door het bestuur gegeven begrotingsruimte. Deze 
werkbegrotingen hoeven dan niet nader met het bestuur te worden afgestemd. 

2. Projectbegrotingen 
Indien nodig worden deelbegrotingen opgesteld voor de verschillende projecten. Alle 
begrotingen samen, vormen de jaarbegroting. 

2.1. Vorm en toepassing 
• Bij aanvang van het project worden de verantwoordelijkheden verdeeld en 

bijbehorende verdeling van de middelen opgesteld. 
• Wanneer gewenst voor de rapportering, wordt een meer gedetailleerde 

taakverdeling met urenprognose opgesteld. 
• Bij significante afwijkingen in de begrote kosten (>10%) en inkomsten wordt de 

begroting aangepast en deze opnieuw voorgelegd aan het bestuur en (indien van 
toepassing) aan de subsidiegevers. 

• De begroting wordt gemonitord en gerapporteerd in een boekhoudpakket 
om de samenhang tussen projectrapportages en de jaarrekening te borgen. 

• Elke kwartaal wordt de besteding van de begroting(en) aan het bestuur 
gerapporteerd, met toelichting. 



2.2. Administratie 
For betrouwbaar toezicht is het volgende nodig: 

• Een kloppende begroting. 
• Overeenkomsten met financiers, aannemers en partners waarin de afspraken,  

verantwoordelijkheden en verdeling van middelen is vastgelegd. Als extra 
middelen beschikbaar komen tijdens de uitvoering van een project, dan kan op 
deze overeenkomst worden geamendeerd. 

• Facturen/declaraties van alle uitgaven. 
• Indien gewenst door financiers, moeten facturen vanuit het team zijn voorzien 

van een dekkend urenoverzicht. Freelancers leveren bij de eerste factuur van het 
jaar ook hun kopie ID aan. 

• Na afloop van het project volgt naast een inhoudelijke rapportage ook een 
financiële rapportage voor interne en externe evaluatie/verantwoording. De 
vorm van het financiële verslag is dezelfde als die van de begroting en de 
tussenrapportages. 

2.3. Aanvullende controle-eisen (indien van toepassing bij een project) 
1. Een kostprijsberekening bij de begroting op basis van de uren-inschatting en  de 

taakverdeling. Vervolgens een rapportering van de gerealiseerde kostprijs 
gedurende het project. Wanneer nodig voor een subsidiënt wordt dit 
gespecificeerd per taak per medewerker. Dit vereist dan ook dat uren-
overzichten en facturen matchen met het detailniveau van de kostprijsberekening 
en de onderliggende taak- en tariefafspraken. 

2. Een marge tussen interne en externe kosten om de winstgevendheid inzichtelijk te 
houden. Van toepassing bij commerciële opdrachten of gesubsidieerde projecten 
waar ruimte is voor een marge. 

3. Declaratieprotocol Restore Nature Foundation 

Artikel 1: Algemene bepalingen 
1. Dit declaratie protocol treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.  
2. De penningmeester ziet toe op naleving van dit protocol. 
3. Besluiten tot wijziging van dit protocol dienen genomen te worden op een 

daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering bij meerderheid van de in de 
bestuursvergadering uitgebrachte stemmen. 

4. Facturen en declaraties dienen minimaal door een teamlid (in de meeste 
gevallen de projectleider of de financiële manager) én een directielid te 
worden goedgekeurd. 

5. Facturen en declaraties van directieleden dienen minimaal door een ander 
directielid en door een bestuurslid te worden goedgekeurd. 

6. Alle declaraties dienen schriftelijk te geschieden en aan de volgende criteria te 
voldoen: 
• Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld; 
• Originele nota's worden bijgevoegd. Behalve bij zelfstandigen die de originele 

nota’s zelf moeten bewaren voor de belastingdienst. In dat geval volstaan kopieën 
van de originele bonnen. 

7. Indien een declaratie niet aan de in artikel 1.6 gestelde voorwaarden voldoet 
kan deze niet in behandeling worden genomen. 

8. Betalingen kunnen alleen worden verricht door directieleden of bestuursleden of de 



financiële manager 
9. Facturen dienen aan alle door de belastingdienst gestelde eisen te voldoen. 

Artikel 2: Directievergoedingen 
1. Directieleden kunnen onkosten voor uitoefening van hun functie declareren conform 

artikel 1 van dit protocol. 
2. Reiskosten-/onkostendeclaraties van een directielid dienen door het andere 

directielid of een bestuurslid vooraf goed te worden gekeurd. 
3. Bij aanvang van een project worden de verantwoordelijkheden tussen de 

uitvoerenden en verdeling van middelen vastgelegd. 
4. Als extra middelen beschikbaar komen tijdens de uitvoering van een project, dan 

kan op de bij 2.3 bedoelde overeenkomst worden geamendeerd. 
5. Alle facturen vanuit de directie zijn voorzien van een dekkend uren-overzicht. 
6. Wanneer ingehuurd als zelfstandige, levert de directie bij haar eerste factuur van 

het jaar ook hun kopie ID aan. 

Artikel 3: Werkzaamheden bestuursleden 
1. Alle bestuursleden verrichten werkzaamheden pro bono. Bestuursleden 

ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. 

Artikel 4: Overige medewerkers, vrijwilligers en stagiairs 
1. Teamleden, vrijwilligers en stagiair(e)s van de Restore Nature Foundation 

kunnen onkosten voor uitoefening van hun functie declareren conform artikel 1 
van dit protocol. 

2. Reiskosten en onkostendeclaraties dienen vooraf door een directielid 
goedgekeurd te zijn.  

3. Bij aanvang van een project worden de verantwoordelijkheden tussen de 
uitvoerenden en verdeling van middelen vastgelegd. 

4. Als extra middelen beschikbaar komen tijdens de uitvoering van een project, 
dan kan op de bij 3.3 bedoelde overeenkomst worden geamendeerd. 

5. Facturen en declaraties volgen na afloop van de werkzaamheden binnen een 
vooraf met de directie afgesproken termijn. 

6. Alle facturen vanuit het team zijn voorzien van een dekkend uren-overzicht. 
7. Wanneer ingehuurd als zelfstandige, levert de medewerker bij haar eerste 

factuur van het jaar ook hun kopie ID aan. 

Artikel 5: Richtlijnen voor onkostendeclaraties 
1. Reiskosten die medewerkers, vrijwilligers en stagiairs van de Restore Nature 

Foundation maken voor de uitoefening van hun functie worden op de volgende 
wijze vergoed: 
• Reiskosten voor gebruik van het openbaar vervoer van 2e klasse, voor 100% 

met de daadwerkelijk gemaakte kosten; 
• Reiskosten met gemotoriseerd vervoer, maximaal 20 cent per kilometer, indien 

strikt noodzakelijk, geen andere middelen redelijkerwijs beschikbaar en met 
voorafgaande toestemming van de directie of het bestuur; 

• Vliegverkeer voor internationale bestemmingen, mits vooraf goedgekeurd door de 
directie. 

2. Vrijwilligersvergoedingen dienen te voldoen aan de door de belastingdienst gestelde 
eisen. 

Artikel 6: Behandeling 
1. De declaratie kan: worden toegekend; onder voorbehoud worden 



toegekend; worden afgewezen. 
2. Indien een declaratie word toegekend zal de schuld die op dat moment is 

ontstaan zo spoedig mogelijk worden voldaan, normaal gesproken binnen 14 
dagen. 

3. Indien de declaratie onder voorbehoud is toegekend zal een bedrag van ten hoogste 
80% worden voldaan. De gebreken dienen eerst te worden opgelost alvorens het 
resterende bedrag zal worden voldaan. 

4. Indien de declaratie wordt afgewezen krijgt de indiener hiervan bericht. 
5. De indiener kan binnen vier weken schriftelijk in beroep gaan tegen de beslissing 

zoals vermeld in artikel 6.4. 
6. Het bestuur behandelt een beroepsaanvraag zoals omschreven in artikel 6.5 en 

zal de indiener, binnen vier weken, schriftelijk van de uitkomst op de hoogte 
stellen. 

7. Indien een verzoek voor de tweede keer wordt afgewezen is er geen 
beroepsmogelijkheid meer voor handen. 

4. Financieel Protocol Restore Nature Foundation 
Dit financieel protocol treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Dit protocol 
heeft betrekking op alle verplichtingen, betalingen en subsidieaanvragen door de 
Restore Nature Foundation. Onderstaand protocol geldt voor aanvullende bedragen en 
afspraken buiten de door het bestuur goedgekeurde begrotingen om.  

Bedrag Regels en bevoegdheid

Bedragen onder € 2.000,-
De directie is gezamenlijk bevoegd tot het aangaan 
van verplichtingen, subsidieaanvragen en het doen van 
betalingen met een maximum van € 2.000

Bedragen tussen € 2.000 en 
€10.000

De directie en penningmeester zijn gezamenlijk bevoegd 
tot het aangaan van verplichtingen, subsidieaanvragen en 
het doen van betalingen met een maximum van € 10.000.

Bedrag boven de €10.000
De directie en minimaal twee bestuursleden zijn 
gezamenlijk bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, 
subsidieaanvragen en het doen van betalingen boven de 
€ 10.000.
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