BIJLAGE BIJ HET WEDSTRIJDVERSLAG - JURYVOORZITTER
OVERZICHT VERGOEDINGEN OFFICIALS MENNEN
FUNCTIES

OPTIE 1A/1B

Voorzitter jury
Jurylid
Pistebouwer
Technisch afgevaardigde
Steward

€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75

OPTIE 2
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90

OPTIE 3
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90
€ 90

LOCATIE WEDSTRIJD

DATUM WEDSTRIJD

OPTIE 1A Optie 1 kan maximaal toegepast worden voor de eerste 31 dagen
waarin u optreedt als official
Deze bedragen zijn onkostenvergoedingen die vrijgesteld zijn van belasting
conform het convenant dd 2 februari 2010 (FOD Financiën)
OPTIE 1B = verenigingswerk. Het verenigingswerk geeft personen die een bijdrage leveren aan
sportclubs, sportfederaties, … de kans om onbelast tot €1000 per maand en tot €6000
per jaar bij te verdienen.
OPTIE 2 Indien u meer dan 31 dagen heeft uitgeoefend en u kan geen factuur uitschrijven
voor uw geleverde prestaties, valt u onder deze optie en wordt u na
afloop van het jaar een inkomstenfiche 281.50 uitgeschreven door VLP vzw.
Deze fiche dient u mee op te nemen in uw inkomstenbelasting
OPTIE 3 Indien u een factuur kan uitschrijven voor de geleverde prestaties,
valt u onder deze optie en kan u de vermelde bedragen (excl BTW) factureren

VLP vzw - Jozef Hebbelynckstraat 2 te 9820 Merelbeke
Ond Nr 0465.222.391

WEDSTRIJDNUMMER

OPTIE 4 vrijwilligerswerk. Vergoedingen in de sportsector aan officials toekennen zijn niet belastbaar
wanneer de onkostenvergoedingen maximaal €34,17 per dag en maximaal €1388,40 per jaar
bedragen. Naast de forfetaire vergoeding is er de terugbetaling van de werkelijk bewezen vervoerskosten tot maximaal 2000km per jaar aan €0,3573 per afgelegde km.
OPTIE 5 De official wenst niet vergoed te worden voor zijn/haar onkosten
In onderstaand overzicht dient u uw naam in te vullen alsook de optie waaronder u valt. U vult dit in in eer en geweten.

NAAM OFFICIAL

# DAG

TOTALE BEDRAG
€ DAGEN

AANTAL DAG =

HANDTEKENING

FUNCTIE

LICENTIENUMMER

INDIEN OPTIE 3, FACTURATIE DOOR

Het totaal aantal dagen dat er meegewerkt werd als official aan de wedstrijd

INDIEN U IN HET BEZIT BENT VAN EEN OFFICIAL LICENTIE 2019 DIENT U GEEN INDIVIDUELE BETAALSTAAT (optie 1 en 2) IN TE VULLEN

