
   

KOSTENSTAAT / onkostennota 

Administratieve informatie voor de VJJF-clubs over 

het opstellen van een   

VJJF-JEUGDSPORTFONDS 

Wanneer moet een kostenstaat opgemaakt 

worden? 
 

1. Een lid van de club (bv. lesgever of 

medewerker) koopt met zijn eigen bankkaart 

bv. sportmateriaal aan.  
2. Die persoon kan dan een kostenstaat bij de 

club indienen waaraan dan het kasticket moet 
vastgeniet worden.  

3. De club betaalt de onkosten van het lid terug.  
--- 

4. Als de club deze kosten door het 

Jeugdsportfonds terugbetaald wil krijgen dan 
moet die de volgende bewijsmaterialen 

overmaken: 
 kostenstaat (tussen lid-club); 
 kasticket (van lid); 

 bankafschrift (terugbetaling aan lid).  
LET OP! Als een bestuurslid van de club iets 

met de bankkaart van de club aankoopt dan 
is deze persoon verplicht om een factuur op 
naam van de club te vragen (kasticket met 

kostenstaat wordt niet aanvaard). 

Wat is een kostenstaat / 
onkostennota? 
Een kostenstaat of onkostennota is een 
document waarmee een lid kosten 
doorrekent aan zijn club of vereniging. De 
terugbetaling van kosten moet steeds 
gestaafd zijn door bewijsstukken (factuur, 
kasticket, …) en de kostenstaat moet 
ondertekend worden door de indiener (lid). 
 

De onkostennota kan schriftelijk opgesteld 
worden, is 100% wettelijk en wordt 

gelijkgesteld met een factuur. 

Kostenstaat – V.J.J.F. vzw 
Het blanco VJJF-kostenstaatformulier vind 
je op www.vjjf.be / algemeen / 
downloads. Dit formulier heeft twee delen: 

 Verplaatsingsvergoedingen  
o reguliere km-vergoedingen; 

o carpooling 
 Andere kosten  

o Als je deze gebruikt dan moet je een 
factuur of kasticket bij het 
formulier voegen. 

De persoonlijke gegevens bovenaan het 

formulier moeten volledig ingevuld zijn, en 
het kostenstaatformulier moet zeker door 
de indiener ondertekend worden!  
 
  Maakt de V.J.J.F. vzw mijn 

kostenstaat op of moet ik dit zelf 
doen? 

Dit staat in ons Huishoudelijke 
Reglement/ Deel 13 /puntje 5 / 
‘Vergoeding Vrijwilligers V.J.J.F. vzw / 

Procedure Uitbetaling’. 
 
Het ingevulde formulier en de bijhorende 
documenten moeten worden 
teruggestuurd naar: karen@vjjf.be  
 
Info: HR V.J.J.F. vzw vindt u op www.vjjf.be / 

Goed Bestuur 

Km-vergoeding doorgeven via een 
kostenstaat? 
 

1. De club wil aan een van de gekwalificeerde 
lesgevers van de club zijn/haar gereden km-s 
terugbetalen (bv. naar jeugdtrainingen). 

2. Hiervoor moet het formulier 
‘Verplaatsingskosten / Kilometerregistratie en 
–vergoedingsformulier van het VJJF-
Jeugdsportproject’ (bij toekenning opgestuurd) 
ingevuld en ondertekend worden. 

3. De club betaalt de onkosten van het lid terug. 

4. Als de club deze kosten door het 
Jeugdsportfonds terugbetaald wil krijgen dan 
moet die de volgende bewijsmaterialen 
doorsturen: 

 Ondertekend formulier verplaatsings-
kosten (tussen lid-club),  

 bankafschrift (terugbetaling aan lid) 
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