
Toelichting	voor	het	invullen	van	de	kostennota	
Algemeen	
- Let er op dat je op de kostennota alleen invult wat vermeld staat bovenaan de 
verschillende rubrieken bv: “Plaats van vertrek en aankomst” wordt bij wijze van 
voorbeeld als volgt ingevuld:”Ertvelde-Gent” en niet:” Ertvelde-Gent training”, 
- Zorg er voor dat je alle rubrieken invult en er dus niet van uitgaat dat we uw adres of 
uw rekeningnummer al kennen, de fiscus wenst dat iedere kostennota correct ingevuld 
wordt. 
- Indien er onvoldoende lijnen voorzien zijn in het door jouw gebruikte vak, dan mag je 
lijnen bijvoegen en zo nodig een aantal lijnen van of volledig de niet gebruikte vakken 
verwijderen. 

De	invulvakken	
- Vak 1 “forfaitaire kostenvergoeding vrijwilliger” is voor diegenen die met de club een 
vast bedrag hebben afgesproken voor de vergoeding van hun diensten. 
- Vak 2 “reële kosten – kostenvergoeding vrijwilliger” is voor diegenen die “kleine 
bedragen” – minder dan het wettelijk toegelaten bedrag per dag - terugvorderen op 
basis van een kasticket en/of een factuur, niet op naam van de club. 
- Vak 3 “verplaatsingskosten” is voor diegenen die verplaatsingskosten aanrekenen 
hetzij onder het forfaitaire systeem (tot max. 2.000 km). 
- Vak 4 “reële kosten – aankopen met bijgevoegde factuur op naam van AS Rieme” is 
voor diegenen die grote aankopen doen en de kosten terugvorderen op basis van een 
factuur op naam van de club. In principe dien je voor terugvordering van bedragen meer 
dan het wettelijk toegelaten bedrag per dag, altijd een factuur op naam van de club voor 
te leggen, 

- indien je geen factuur hebt en toch een bedrag meer dan het wettelijk 
toegelaten bedrag per dag wenst te recupereren, dan overlegt je best vooraf 
met Luc Rondas (penningmeester, GSM: 0476/32.94.57) 
 

Wat	is	er	nog	belangrijk	
1. Naam, adres, rekeningnummer 
2. Uitbetalingswijze: Contant of Overschrijving 
3. Datum van indiening 
4. Handtekening (verplicht!!). Ga als volgt te werk: 

a) Zet je handtekening op een blad papier 
b) Scan dit blad in 
c) Selecteer op deze scan je handtekening door er een vakje rond te maken. 
d) Kopieer dit vakje en plak het in je nota. De grootte kan je dan nog aanpassen 
op de nota. 

 


